Sinterklaas knutselen
Stoomboot
Materiaal: een melkpak, gekleurd karton en papier, evt. watten,
keukenrol en verf.
Leg het melkpak op z'n kant en pak twee stroken en niet die aan beide
kanten aan elkaar. Steek in het midden een stokje in het pak. Maak de
vlaggetjes vast aan het touw. Niet het touw aan beide punten van de
boot vast. Maak tenslotte de pieten en de sint en evt. wat pakjes op de
boot. Je kunt ook een keukenrol in het midden zetten. Hieruit kun je
stoom laten komen d.m.v. watten.

Handstandpiet
Materiaal: 1 hoedenstrook, zwart papier of zwarte cirkel, stiften,
gekleurd papier.
Vouw een hoedenstrook door de midden. Knip over de vouwlijn. Dit zijn de
armen en te gelijk ook de benen. Plak het hoofd op deze twee stroken.
Maak er een gezicht, muts, handen en voeten aan. Versier dan tenslotte
het pietenpak.

zwarte piet uit zak
Maak eerst van bruin papier de zak. Plak daarna het hoofd met de muts
achter de zak. Laat ook armen en benen uitsteken.

Zwarte Piet
Benodigdheden: Vouwblaadjes, plakfiguren, taartkleedje, repen,
schaar, lijm
Maak doosjes van vouwblaadjes (16 vierkantjes, inknippen,
plakken). Doe dit ook voor de beentjes, maar knip daar een
strook van af, zodat je 12 vierkantjes overhoudt. Plak
muizentrapjes als armen. Versier Piet met kraag, pietenmuts,
krullen, gezicht, handen en voeten.

Pieter gluurt door elke schoorsteen
Benodigdheden: Zwart papier, potlood, schaar
Teken de contouren van een huis op zwart papier. Uit de
schoorsteen of achter het randje van het dak zie je nog een
stukje Piet, staf, zak of mijter. Snijd of knip ook raampjes
uit.

Sinterklaas
Benodigdheden: Stevig wit papier, geel en rood papier, watten,
stiften, schaar, lijm
Draai van het witte papier een kegel. Dit wordt het lijf van de
Sint. Geef Sinterklaas een mooie witte onderjurk en tabberd
aan. Dan krijgt de Sint een baard en mooie lange witte haren
van watten. Teken het gezicht met stift. Plak de mijter aan de
voor- en achterkant van het hoofd. Door smalle strookjes rood
papier op te rollen en vast te plakken, krijg je armen, die de
staf kunnen vasthouden.

Verlang-"Lijstje"
Benodigdheden: Gekleurd golfkarton, gekleurd papier, schaar, lijm,
bordkrijtje
De kinderen knippen rechte stroken van geel golfkarton. Deze worden in
verstek geplakt op het zwarte papier. Onderaan op het lijstje hebben de
kinderen het woord "verlanglijstje" geplakt. Dit heb ik geprint op rood
papier. Piet steekt net achter het bord uit. De kinderen trekken hun
handen om op bruin papier, knippen en zo opplakken dat het net lijkt of
Piet het Lijstje vast heeft. Met bordkrijt wordt een wens op het
Verlang-Lijstje geschreven.

Sint-Skyline
Benodigdheden: Paars of blauw papier, geel en zwart
papier, schaar, lijm, paperclips
Leg het zwarte en gele vel papier op elkaar. Teken op
het zwarte papier een mooie skyline. Zet de papieren
even vast met twee paperclips. Deze twee vellen knip je
tegelijk op de potloodlijn. Door de paperclips schuiven
ze niet en krijg je twee identieke uitgeknipte stadjes.
Door het gele papier een heel klein beetje naar boven te
schuiven, lijkt het of de maan op de daken schijnt. Versier de huizen met gele raampjes, gele
sterren en een maan in de lucht en op de daken Sint, pieten en schimmel.

Trapeze-Pietjes
Benodigdheden: Stukjes bamboe, draad, gekleurd
papier, schaar, lijm
Ontwerp Pietjes van 20-30 cm en plak deze stevig aan
de bamboestokjes vast. Knoop de draad aan de
uiteinden van de stok.

Sinterklaasje
Dit heb je nodig:
- wol
- textiel
- schaar
- stuk karton
- watten
- chenilledraad
- lijm
Neem een stuk karton van ongeveer 8 cm lang. Wikkel de wol ongeveer twintig keer om het
karton om de armen te maken. Haal de wol van het karton af en maak aan beide uiteinden handen
door er een draadje wol omheen te binden.
Neem nu een stukje karton van ongeveer 10 cm lang en wikkel de wol daar ongeveer veertig keer
omheen. Haal de draden weer voorzichtig van het kartonnetje af en knoop het hoofd op 2 cm van
het uiteinde vast.
Steek de armen onder de hals door de lus van het bovenlijf en omwikkel het lijfje met de wol
zodat de armen op de plek blijven zitten en er een taille ontstaat.
Het lichaam van de Sint is nu klaar.
De baard maak je van watten en lijm je vast. De mantel en de mijter knip je uit stof en plak je op
het lichaam. De staf maak je van chenilledraad en steek je door de lussen van een hand. De ogen
kun je maken door kleine propjes papier op het hoofd te plakken.

Sinterklaasslinger

Materiaal
- Mallen voor de
slinger
- verf (geen
voorkeurskleuren)
- schaar
-prikmat
- prikpen
- kleine ringentjes
- perforator
-touw

Werkwijze Trek de mallen over op wit karton. Dit kan je net zo vaak doen als je zelf wilt. Hoe
langer je de slinger wilt hebben, hoe meer je de mijters zal moeten overtrekken.
Daarna kan je alles gaan verven. Als deze droog zijn kunnen de kruizen van de mijters er worden
uitgeprikt. Dit kan je ook met een schaar doen.
Je kan natuurlijk ook alle mallen overtrekken op gekleurd karton.
Maak gaatjes in de slinger ter hoogte van waar je het touw doorheen wilt doen. Je kan deze
gaatjes beschermen met ringentjes. Hierdoor kan de slinger jaren mee gaan.
De voorbeelden kan je aan elkaar verbinden door middel van kleine stukje draad, touw of wol.
Maak aan het laatste onderdeel van de slinger (aan beide kanten) een lang stuk touw met een lus.
Dan kan je de slinger straks goed ophangen.

Zwarte Piet

Dit heb je nodig:
- jute
- tempexballetje
- zwarte verf
- penseel
- lijm
- zwarte wol
- boterhammenzakje
- zand
- cocktailprikker
- textiel
- schaar
- chenilledraad
- naald
- draad
- dun papier
- stift
Vul het boterhammenzakje voor een kwart met zand en knoop het dicht. Prik het tempexballetje
op de prikker en steek het door de opening van het zakje. Nu kun je het balletje, wat het hoofd
wordt, gemakkelijk zwart verven en laten drogen.
Knip een cirkel uit de jute en rijg de draad er aan de buitenkant rondom door. Als je dit gedaan
hebt, plaats je het zakje met het hoofd op de cirkel en trek je de draad stevig aan. Knoop de
draad goed vast onder het hoofd.
Om de kraag te maken heb je een strook stof nodig. Rijg een draad door de stof aan de zijkant
van een lange zijde. Trek de draad aan en knoop hem vast onder het hoofd van de Piet.
De muts maak je op dezelfde manier als het lijf, maar dan van een kleine cirkel. Van wol kun je
haren knippen en op het hoofd plakken voordat je de muts erop plakt.
De ogen maak je van kleine propjes papier. De mond en de oorbellen zijn gemaakt van kleine
stukjes chenilledraad. De mond plak je op het hoofd, de oorbellen kun je er in prikken.

Groepswerk
Maak samen (bijv. met zijn vieren) de stoomboot van
sinterklaas.

Americo van wcrollen
Romp is van een eierdoos (waar 6 eieren in kunnen). De 4
poten (4 wcrollen) goed vastlijmen. De kop met een
halve cirkel inknippen en in andere wcrol (de nek)
vastlijmen. Alvorens alles verven.
Vervolgens leuk versieren...Staart van touw tussen de
eierdoos vastzetten.

Sint en piet
-hoofd van een ballon met papier-maché, laatste laag
sitspapier (bruin/zwart/wit)
-een kindershirt opvullen met oude kranten(armen/
benen afbinden:daar bevestig je later de wc-rolletjes aan
vast).
-aan een brede reep: aan de bovenkant een brede reep
crêpepapier aan de andere kant worden stukjes papier
geplakt(haar).
-deze band bevestig je op het hoofd en je maakt er een
muts van.
-aan de wc-rolletjes laat je de kinderen handen en voeten knippen en plakken.
-een kraag van crêpepapier rijgen

.

Zwarte pieten van 4 vliegers
Vouw 4 vliegers van verschillende kleuren, en maak ze aan
elkaar vast door een klein vierkantje in het midden. Versier
nu de piet naar eigen inzicht!

