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Kerstman 
van Jute 

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

makkelijk

ca. 30 min.

Knutselidee
Nr. 103.251 -Kerstman van jute

Materiaal: Gereedschap:
jutezak 17x25cm
tempex bal 8 cm
rood en wit vilt
sprookjeswol wit
raffia
Pompons 3x rood en 1x wit
Acrylverf zwart en huidskleur
houten spies
vulwatten

schaar
lijmpistool
Uitsttekvormpjes
viltnaald
kleurpotloden
dennentakjes

Knutsel in een paar eenvoudige stappen 
een schattige Kerstman. 

Kinderen zullen dit knutselidee geweldig vinden! 
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Handleiding:Knutselmateriaal:

Steek de houten spies op de tempex bal van Ø 8 cm en beschilder hem 
met huidskleurige verf.

Breng het sjabloon van de muts over op het rode vilt, knip het uit en 
plak hem in elkaar. Lijm de witte pompon op. Vouw de punt van de 
muts naar achteren en bevestig hem met het lijmpistool op de tempex 
bal.

Knip nu 2 cirkels (Ø ca. 1 cm) uit wit vilt en plak ze als ogen op de tem-
pex bal. Schilder met zwarte verf de pupillen op. Lijm een rode pompon 
op als neus en kleur de wangen met een rood krijtje. 

Lijm een stuk witte sprookjeswol van ongeveer 30 cm lang rond de 
rand van de muts. Steek nu de houten stok met het hoofd in de jutezak 
die met watten gevuld en samengebonden is. 

Vorm voor de baard een stuk sprookjeswol van ca. 12 x 12 cm en lijm 
dit van het ene „oor“ naar het andere onder de neus. Plak een vilten 
mond op de baard. Lijm rode pompons als knopen op de jutezak. 

Bind met raffi  a verschillende takjes samen en lijm ze op de jutezak. Vilt 
in een uitsteekvormpje met sprookjeswol sterren en lijm deze op de 
takjes. 

Knutselidee
Nr.103.251 -Kerstman van Jute

Jutezak 17 x 25 cm, tempex bal Ø 8cm rood en wit vilt, 
pompon rood 3x rood en 1x wit, sprookjeswol wit, 
ra�  a, kleurpotlood, acrylverf zwarte en huidskleur, 
houten spies, vulwatten, gereedschap
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Sjabloon voor de muts:
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