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Kerstman 
van Jute 

Moeilijkheidsgraad:

Tijdsbesteding:

licht

ca. 30 min

Knutselidee
N°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 eenvoidige stappen een schattige Kerst-
man. 

Ook de kinderen zullen genieten van dit knutselidee!
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Handleiding:Craft materiaal:
Steek de houten spies in de tempex bal Ø 8cm en beschilder de bal met 

de acrylverf in huidskleur.

Breng de sjabloon van de muts over op het rode vilt, knop deze uzit en 
plak in elkaar. Plak de witte pompon op. De slip van de muts naar ach-

ter buigen en met het lijmpistool op de tempex bal vastlijmen.

Knip nu twee cirkels (diamter 1 cm) uit het witte vilt en plak deze als 
ogen op de tempex bal. Verf met de zwarte ver de pupillen op.
Plak de rode pompon als neues op en teken met een rood potlood de 
wangen op.

Een stuck van de witte sprookjeswol, ca. 30cm lang, om de rand van 
de muts plakken. Steek nu het houten stokje met het hoofd in de met 

vulwatten gevulde en samengebonden jutezak. 

Voor de baard ca. 12 x 12 cm sprookjeswol vormen en van een „oor“ 
naar het andere „oor“, onder de neus plakken. Op de baard nog een 

mond van vilt plakken. Plak de rode pompons als knopen op de jutezak.

Bin verschillende takjes amen met raffi  a en lijm deze op de jutezak.
In een uitsteekvormpje de sprokjeswol in stervorm vilten en ook op de 

takjes plakken.

Knutselidee
N°103.251 -Kerstman van Jute

jutzak 17 x 25 cm, tempex bal Ø 8cm rood en wit vilt, 

pompon  rood 3x rood en 1x wit, sprookjeswol wit, raf-
� a, kleurpotlood, acrylverf zwarte en huidskleur, hou-

ten spies, vulwatten, gereschap Ø 8cm
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Sjabloon voor de muts:

Knutselidee
N°103.251 -Kerstman van Jute


