
Beschrijving Knutselopdracht 

Hoi jongens en meisjes, 
Wat was dat gaaf he, vorige week, die sneeuw, het ijs. Hebben jullie ook lekker in de sneeuw 
gespeeld en geschaatst? Maar wat was het koud!! Brrr… Wat zal het bij Hagar en Ismaël in de 
woestijn heet geweest zijn pffff.  

In de woestijn groeien heel weinig planten. En als er planten groeien, dan zijn het vaak…juist! 
Cactussen.  

Jullie mogen nu gaan knutselen en zelf een plantenbakje maken. Je mag helemaal zelf weten hoe jet 
het maakt. Hier zie je wat leuke voorbeelden. Je zoekt wat stenen, die verf je mooi dat het net een 
cactus lijkt, kijkt maar naar het voorbeeld. De stenen stop je in een bakje en tadaaa.. Of je maakt zelf 
een cactus van papier. Je mag het helemaal zelf weten. 

 

 

 

Heb je nu geen zin in een plantenbakje, dan maak je toch gewoon een pennenbak! Je kunt het 
versieren met papier, stickers of mooi verven. 

Je kunt ook een bakje van wol gaan weven.  

 

Wat heb je nodig voor het bakje van wol: 

- Een papieren of plastic beker of bakje. 

- Potlood 

- Schaar 

- Verschillende kleuren wol of (bruin) touw 

- Eventueel: weefnaald of plastic roerstaafje met gat (niet persé nodig, met vingers kan het 
ook) 

- Plakband 

Verdeel de beker of het bakje in een oneven aantal. Zet streepjes op de rand en knip de beker in tot 
ongeveer twee cm van de bodem. Zorg voor rechte lijnen! Zet eventueel een andere beker in de 



ingeknipte beker, zodat de vorm behouden blijft. Begin onderaan te weven en plak de eerste draad 
met een plakbandje onderaan de beker vast. Gebruik verschillende kleuren en verwerk eventueel 
kraaltjes door deze eerst aan de draad te rijgen. Werk de aanhechtdraadjes weg door ze in het 
weefsel terug te rijgen. 

Jullie mogen het bakje morgen laten zien en dan krijgen jullie er een verrassing in!! Wij zijn heel erg 
benieuwd naar het resultaat!! 


