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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
papieren bekertjes 0,5 liter, gekleurd papier roze,
tempex bal, Triton Acrylic universele verf roze,
wiebelogen, knopen,
chenilledraad

Benodigd gereedschap:
cutter mes,
schaar,
UHU flinke fles,
kwast

Vrolijk sparen
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Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

In een paar eenvoudige stappen knutsel je je eigen spaarpot. Voer je 

„vrolijk sparen“ spaarpot met munten en bankbiljetten.

(Gebruikte en gereinigde) 
drinkbekers met deksel 0,5 l 

gekleurd papier in roze 

tempex bal, wiebelogen, knopen, 

chenilledraad

zwarte marker 

eventueel kralen en rocailles ter 
verfraaiing 

Triton Acrylic universele verf

Denk eerst na over hoe je spaarpot eruit 
moet komen te zien. Je kunt een dier of 
een gebouw maken. Misschien kun je nog 
meer mogelijkheden bedenken. Wat dacht 

je van bijvoorbeeld een berg, boom, ... 

Als je een motief uit hebt gekozen, neem 
je het papieren bekertje in de hand. Snij 
met een cutter mes een gleuf voor het in-
brengen van de munten. (In een positie naar 
keuze). Let op, dat de opening in de buurt 
van de bodem van de beker wordt aange-
bracht, zodat je er veel geld in kunt gooien. 

Nu ontwerp je bijvoorbeeld een „spaarvar-
ken“ met roze gekleurd papier. Knip indivi-
duele langwerpige stukken uit en plak ze in 
lagen over elkaar op de beker. De stroken 

kun je ook afscheuren. 

Het hoofd kun je ook uit roze gekleurd pa-
pier knippen, of je gebruikt een tempex bal 
en beschilderd deze met roze verf. Daarna 
mag je de sleuf voor het ingooien van het 
geld maar alleen in de wand van de beker 

maken, niet in de bodem. 

Plak nu de wiebelogen en knopen voor de 
ogen en neus op. Met een zwarte marker 
voeg je nog details zoals de wenkbrauwen 
toe. De kleine krullende staart vorm je van 
chenilledraad. Deze breng je op de achter-
kant aan. Klaar is je vrolijke spaarvarken. 

Verloop van het ontwerp:

Materiaal voor de spaarpot 




