
× canvasbordje × potlood, gum 
en stift × verf en kwasten × kno-
pen in verschillende kleuren en 
maten × lijm × voorbeeldfoto’s 

of -platen die je kunt gebruiken 
voor je schilderij

NODIG

Hoi allemaal, ik ben Annemieke, knutsel je 
met mij mee? Ik heb veel zin om samen met 
jullie mooie dingen te maken. En weet je wat 
zo leuk is? Al het moois dat we gaan maken, 

kost bijna niets. Want we maken het van 
materialen die je al in huis hebt. 
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  Schilderij maken  
Vind jij het ook weleens jammer 
dat je nu niet zo vaak naar je opa 
en oma kunt gaan? Of misschien 
heb jij wel een eenzame 
oudtante of buurvrouw die 

weinig bezoek krijgt. 
En nu met 

het virus 
komt 

er al 

helemaal weinig bezoek. Knutsel 
je met mij mee? 

We maken een mooi schilderij 
en pakken dat daarna heel leuk 
in. Ook geef ik tips hoe je andere 
cadeaus leuk in kunt pakken. Je 
maakt daar iemand erg blij mee, 
zeker weten! En ook al ga je niet 
op bezoek, een cadeautje door 
de brievenbus of aan de deur 
geven kan bijna altijd.

Hoe maak je een mooi schilderij?
×  Leg het canvasbord, de verf en 

de kwasten, de knopen, de lijm 
en de voorbeeldplaten klaar.

×  Maak een mooi schilderij en 
gebruik daarbij vooral je eigen 
fantasie.

×  Voor een mooi 
knopenschilderij: gebruik 
een plaat als voorbeeld, 
bijvoorbeeld een A4-foto 
van een papegaai of van 
een bloemenveld. Voor mijn 
vogelschilderij gebruikte ik een 
paar kleinere voorbeeldplaten 
van vogels.

×  Eerst verf je een mooie 
achtergrond voor je schilderij. 
Die achtergrond laat je drogen.

×  Dan teken je met stift de 
vorm van de vogel. Als je 
het moeilijk vindt, kun je de 
vogel van het voorbeeld ook 
uitknippen, op je canvasbord 
leggen en dan de vorm 
overtrekken.

×  Plak de vogel nu vol met 
knopen.

  Cadeaus leuk   
  inpakken  
Nu laat ik vooral zien hoe 
je cadeaus leuk en origineel 
kunt inpakken. Als je de foto’s 
bekijkt, zie je meteen wat ik 
heb gedaan. Wie weet krijg jij 
dan ook goede ideeën voor 
hoe je jouw cadeaus leuk 
inpakt. Wist je dat een cadeau 
dat mooi is ingepakt, nog 
veel leuker is om te krijgen? 
Eigenlijk geef je dan een 
dubbelmooi cadeau! 

×  Ik heb bijvoorbeeld een 
doos bonbons voor mijn 
oma ingepakt met bruin 
cadeaupapier. Op dat 
cadeaupapier tekende ik 
een bloempot. Ik plakte met 

plakband besjestakken en 
andere bloemen uit de tuin 
op de bloempot.

×   Een ander schilderij, dat ik 
zelf heb getekend en waar 
een koe op staat, pakte ik 
in met koeienplaten uit een 
tijdschrift. Daarbovenop 
maakte ik kleine melkbusjes 
van kartonnen kokertjes en 
chenilledraad.

×  Weet je dat je een 
cadeau zoals 
vogelvoer heel leuk 
in kunt pakken met 
bruin cadeaupapier 
als je daar eerst 
mooie vogels op 
tekent?

Corine Boer (tijsentoosje.nl --> keuze uit héél veel kinderfeestjes) bedenkt de leukste activiteiten.

TIP: 
Kijk naar het cadeau dat je 

inpakt en bedenk er dan iets leuks 
mee voor het inpakken! 
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VEEL KNUTSELGROETJES 
VAN ANNEMIEKE


