
Knutselboek
Knutselideetjes WATERPAS

Samengesteld op basis van bestaand 
of eigen materiaal door



Items poster 
• Op de WATERPAS poster staat een 

ooglapje, haak, kijker, kroon en sleutel; 
zaken die perfect passen bij piraten op 
schattenjacht.

• De kinderen kunnen deze items op de 
WATERPAS poster zelf in elkaar knutselen.



Benodigdheden

• Stuk zwarte vilt (of zwart papier)

• Rekker 

• Schaar 

Werkwijze

1. Knip uit de zwarte vilt de vorm van een ooglapje. 

2. Maak aan de zijkant telkens een gaatje met de punt 
van je schaar.

3. Steek de rekker erdoor en maak een knoop zodat 
deze aan beide kanten vastzit.

Ooglapje



Haak
Benodigdheden

• Plastic bekertje

• Zilverpapier

• Schaar

Werkwijze

1. Rol een stuk zilverpapier op en maak de vorm 
van een haak

2. Maak een gaatje in de beker en steek de haak 
erdoor.

http://www.schoolwiz.nl



Verrekijker
Benodigdheden

• Plastic bekertje

• WC-rol

• Schaar

Werkwijze

1. Maak een gat in het bekertje 

2. Steek de WC-rol erdoor

3. Kleur en versier de kijker 



Kroon
Benodigdheden

• Goud of geel karton

• Schaar 

• Pareltjes, stickers, versiersel 

Werkwijze

• Teken en kopieer de vorm op het papier

• Knip de vorm uit

• Versier de kroon



Sleutel
Benodigdheden

• Verf

• Oude sleutel

• Ringetje

• Lipjes van drankblikjes

• Gekleurde touwtjes of veters

Werkwijze

1. Beschilder een oude sleutel 

2. Neem een aantal lipjes en weef de touwtjes ertussen

3. Bevestig het ringetje aan de touwtjes en de sleutel



Schatkist
Benodigdheden

• Kartonnen doos

• Cutter en kleefband

• Gekleurd papier en versiersel

Werkwijze
1. Teken de ronde zijden van het deksel op de doos. Teken daarna twee horizontale 

lijnen rondom de doos. Snijd de bovenkant van de doos eraf.
2. Snijd vervolgens aan drie zijden langs de onderste lijn die je hebt getekend. De 

vierde zijde werkt straks als scharnier voor de deksel. Dit is dus een lange zijde!
3. Gebruik een rechthoekig stuk karton en buig deze als deksel over de ronde 

zijden.
4. Maak dit stuk karton vast aan het deksel met tape. Dat is natuurlijk het mooiste 

als je dit aan de binnenkant doet. 
5. Versier de doos met zwarte stroken papier aan de voor- en zijkant. Versier de 

schatkist met goud en glitter, of met piraten (doodshoofd)plaatjes.
http://www.firmakinderfeest.nl


