
MANDARIJNEN VISJES 
 
 

Benodigdheden: 
mandarijnen 
oranje papier 
plakband 
viltstift 

Beschrijving: 
Knip uit het papier voor elke vis een staart en twee vinnen. Plak dit met 
plakband op de mandarijntjes zodat je een visje krijgt. 
Teken of plak voorop een paar ogen en een mondje. 
Wanneer je deze visjes op een zilverkleurig blad legt met doorzichtige folie lijkt 
het alsof ze in het water dobberen. 

 
GEZONDE BLOEMEN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benodigdheden: 
kaas 
worst 
aarbei 
komkommer 



piepschuim met bloemenveldje 
sateprikker 
bloemvormpje 
worst 

Beschrijving: 
Kaasbloem 
Druk uit de kaas een bloem, voeg deze met een stukje komkommer toe aan 
de satéprikker. Onderaan als potje een aardbei 
Worstbloem 
Snijd de worst zo schuin mogelijk af. Snijd een aantal puntjes eruit, zodat er 
een tulp ontstaat. Voeg ook hier weer een stukje komkommer en een aardbei 
toe. 

 

GIRAFFE DANOONTJE 

 

Benodigdheden: 
danoontjes 
giraffe hoofdjes 
bruine vouwstroken 
gele vouwstroken 
bruin papier  
geelpapier 
stevig wit printerpapier                                                                                                                                                        

Beschrijving: 
- vouw muizentrapjes met 1 gele en 1 bruine strook. 
- Plak je uitgeknipte giraffe hoofdjes op de muizentrapjes (tip: op de neus van 
de giraffe kan je een boodschap zetten!) 
- zet het danoontje ondersteboven neer en plak er een muizentrapje op. 
- rol er een strookpapier omheen, je krijgt zo een kokertje, zet deze met 



plakband vast. 
- plak de bovenkant van het kokertje vast. 
De giraffe is nu klaar! 

 

ZAKJE PATAT 

 

Benodigdheden: 
vierkante papiertjes allerlei kleuren (zelf bepalen) 
lijm 
wortels 
komkommer 
kaas 

Beschrijving: 
- Plak het papier aan elkaar zodat het een patat zakje wordt.  
- Snijd de wortel / komkommer / kaas aan reepjes. 
- Doe de reepjes in het zakje.  

 

HELLO KITTY RIJSTEWAFEL 

 

 



Benodigdheden: 
Rijstwafels 
Plastic folie 
Roze papier 
Wit Papier 
Zwarte ronde stickers of papier ( rondjes uit perforator ) 
Gele ronde stickers of papier  
 
Beschrijving: 
- Wikkel de rijstewafels per stuk in het plastic folie. 
- Knip van het roze papier de strikjes, hier kun je eventueel wat opschrijven. 
- Knip van het witte papier oren. 
- Plak deze dingen op het folie. 
- Plak de zwarte rondjes op als ogen en het gele rondje als neus. 
En klaar is Hello Kitty!  
 
 

FRUIT LOLLY’S 
 

 
 

Benodigdheden: 
Appel 
Aardbei 
Satéprikker 
Rozijntjes 
Cocktailprikkers 
 
Beschrijving: 
- Snijd de appel in dikke plakken en uitboren. 
- Doe in een plak appel een satéprikker tot aan het gat en prik daar een 
aarbei op.  
- Doe aan de rand van de appel cocktailprikkertjes en doe daar de rozijntjes 
aan. 
- De satéprikkers steken in een stuk appel. 
En klaar is de fruit lolly! 



WATERMELOEN IJSJES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benodigdheden: 
Watermeloen 
Ijs stokjes 
 
Beschrijving: 
- Snijd de meloen in leuke vormen. 
- Prik ze aan het ijs stokje. 
En klaar zijn de ijsjes! 
 
 

FRUITMANDJE 
 

 
 

Benodigdheden: 
Sinaasappels 
Verschillende soorten fruit bijvoorbeeld, aardbeien, druifjes, kiwi etc. 
Versierde prikkertjes 



 
 
 
Beschrijving: 
- Snijd de sinaasappels door de helft, en hol deze uit. 
- Snijd het vruchtvlees in stukjes. 
- Doe het andere fruit in de sinaasappel en doe er een prikkertje in, klaar is je 
traktatie! 

 
 

BANAAN AUTO 
 

 
 
Benodigdheden: 
banaan 
kiwi 
aardbei 
druif 
satéprikkers 
citroensap 
 
Beschrijving: 
- Haal de schil van de banaan en besprenkel de banaan met citroensap. ( zo 
wordt deze niet bruin ) 
- Schil de kiwi en snijd de kiwi in plakjes. 
- Prik de plakjes kiwi aan een satéprikker en prik die vervolgens in de banaan. 
Dit zijn de wielen. 
- Prik een aardbei en een druif aan een satéprikker en prik die in de banaan. 
Nu is de bananen auto klaar! 
 

 
 
 
 

 



EGEL VAN PEER 
 

 
 

Benodigdheden: 
Peer 
Satéprikkers 
Druifjes 
Rozijnen 
 
Beschrijving: 
- Schil de peer tot de helft. 
- Snijd een dun plakje van de onderkant van de peer af, zodat deze goed 
blijft staan. 
- Prik aan de satéprikkers de druifjes en prik deze in de peer zodat dit de 
stekels vormen voor de egel. 
- Maak met rozijnen de ogen en de neus. 

 
 

GIRAFFE 
 

 
 

 
 
 



Benodigdheden: 
Satéprikkers 
Knakworst 
Kaas 
Giraffe hoofdjes 
 
Beschrijving: 
- Snijd de kaas in stukjes. 
- Prik daar aan vier stukjes knakworst. Dit zijn de poten. 
- Prik boven in de kaas een satéprikker met daaraan om en om een stukje 
kaas en worst.  
- Plak boven op de satéprikker het hoofd van de giraffe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHAAPJE 
 

 
 

Benodigdheden: 
Rijstewafel 
Wit papier 
Oogjes 
Zwarte stift 
 
Bereidingswijze: 
- Maak het hoofd, de staart en de pootjes voor het schaap. 
- Plak deze op de rijstewafel met boter.  



RAKETJES 
 

 
 

 
Benodigdheden: 
Knakworst 
Kaas 
Bladerdeeg 
Cupcakes vormpjes 
sateprikkers 
 
Bereidingswijze: 
- Rol het bladerdeeg om het knakworstje en doe deze in de oven.  
- Maak ondertussen driehoekjes van kaas.  
- Als het worstje klaar is kun je die prikken aan de satéprikker, prik daarboven 
het driehoekje kaas. En prik onder het worstje het cupcake vormpje. En klaar 
is je raket!! 
 
 


