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Benodigd materiaal:
pollepel
zwarte verf
fotokarton in rood
wiebelogen

Benodigd gereedschap:
schaar
penseel

Zwarte Piet

veer
creatiefkarton in goud
siersteen rood voor de neus
crêpepapier wit
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Zwarte Piet
Ken je Zwarte Piet? En weet je hoe hij eruit ziet? Wij 
hebben van Zwarte Piet een grappige pollepelfi guur ge-

maakt.

Verf de pollepel met zwarte matte verf en laat 
hem drogen. Voor een bijzonder mooi resultaat 
schilder je hem 2 keer.

Stap 1

In de tussentijd kun je de hoed, de gouden decora-
tieve elementen en de mond van de sjabloon op het 
karton overbrengen en uitknippen. Voor de kraag 
moet je 10 cirkels uit wit crêpepapier knippen.

Stap 2

Nu kun je (als de verf droog is) Zwarte Piet in elkaar 
zetten. Plak eerst de rode hoed op de houten pol-
lepel. Daarna breng je de gouden rand van de hoed 
aan en vervolgens met wat lijm de veer. Daarna plak 
je de ogen in het midden op. Hieronder plaats je de 
neus (rode siersteen) en de rode mond. Nu je plak 
je nog de gouden oorbellen op en plaats je de witte 
kraag. 

Stap 3
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