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Zet de l i jm, schaar en plakband vast op tafe l .  Het is t i jd voor Hal loween knutselen. Als de dagen weer wat

kor ter worden en het ’s avonds zo snel donker is ,  is het heer l i jk om je huis weer wat gezel l iger te maken.

Nou ja ,  gezel l ig .  Met a l d ie Hal loween knutsels z iet het er best spannend ui t .  In d i t  e-book hebben onze top

Hal loween knutsel ideeën voor je op een r i j  gezet .  Of je nou gaat knutselen met k leuters of gaat knutselen

voor Hal loween met oudere k inderen: het is voor iedereen te doen en niet eng. Om het je gemakkel i jker te

maken hebben we ook nog wat grat is templates voor Hal loween knutselen voor je erb i j  gedaan.
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Een zwart papier

Wattenstaaf jes 

Wattenschi j f jes of wi t  papier om een skelethoofd te maken

Schaar en l i jm

Skelet knutselen van wat tenstaaf jes

Om te beginnen een gemakkel i jke opdracht om te maken met knutselen voor Hal loween. Je hebt nodig:

Ga je met peuters of k leuters Hal loween knutselen, zorg dan dat je een paar voorbeelden hebt ,  zodat ze die

na kunnen maken.

Hal loween memory maken

Als k inderen maakten we al veel spel len zel f .  Was een spel te duur ,  dan gingen we zel f  a l  knutselend aan

de s lag. Dus hoe leuk is het om met Hal loween knutselen je e igen memory te maken. Om het je gemakkel i jk

te maken hebben we alvast een Hal loween memory als template voor je gemaakt .  Het enige wat je hoef t  te

doen is deze ui t  te knippen. Zie achter in d i t  e-book het template van de memory.

 

Halloween knutselen



IJsstok jes (kan ook met lange satéstok jes)

Eventueel ver f  om de stok jes in de Hal loween k leuren 

Wol & Schaar en l i jm

Nepspinnen

Spinnenwebben maken

Spinnenwebben knutselen is er natuur l i jk in a l le soor ten en maten. 

We hebben hier een Hal loween act iv i te i t  gekozen die voor e lk k ind 

te maken is en wat ook nog leuk is om te doen. Di t  heb je nodig:

oranje ,  zwart of wi t  te verven

 

 

 

Hangende Hal loween v leermuis knutselen

Met deze Hal loween v leermuis kun je een boodschap voor iemand verbergen. 

Kinderen v inden het super leuk om wat onder de v leugels neer te zet ten. 

Ga je een Hal loween k inder feest je v ieren, dan is d i t  knutselwerk je ook leuk 

om te gebruiken om Hal loween ui tnodig ingen te maken. Achter in d ie e-book, 

v ind je templates om ui t  te knippen.

Mondkapjes Halloween knutselen
Tegenwoordig is iedereen gewend aan de mondkapjes. Je z iet s teeds meer leuke var ianten om te dragen.

Hoe leuk is het om samen met je k inderen een DIY Hal loween mondkapje te knutselen. Heel veel kun je

niet veranderen aan het mondkapje , want dan ver l iest het z ’n werk ing. Maar met een dikke zwarte st i f t

knutsel je zo je e igen Hal loween mondkapje .

Hal loween  knutselen

Hal loween f iguren knutselen van wc-ro l len

Begin alvast te sparen met lege wc-ro l len, want deze opdracht is super goed

te doen met Hal loween knutselen. Het enige wat je nodig hebt ,  is wat l i jm,

gekleurd papier en een schaar .  Op Pinterest (Z ie ook foto) z ie je leuke

voorbeelden die voor iedereen te maken z i jn .

https://nl.pinterest.com/pin/200199145925267882/


Gekleurd papier

Wit papier om vleermuizen ui t  te knippen

Schaar (en eventueel p lakband)

Vingerver f

Zeep 

Lege glazen pot jes

Verband

Oogjes

Li jm en een schaar

Vleermuis v ingerverven 

Je moet er wel z in in hebben, want v ingerverven betekent ook lekker smeren. 

Maar hé ,  je k inderen zul len ervan genieten om deze v leermuis voor Hal loween

te knutselen. En het is heel s impel .  Wat heb je nodig:

Knip de wi t te v leermuizen ui t  (Voorbeelden v ind je in ons grat is template) .  

P lak ze met een dubbelgevouwen plakbandje op een zwart papier .  Daarna 

kunnen de k inderen gaan 's t ippenverven' met de randen van de v leermuis goed in de ver f .  Haal de wi t te

v leermuizen weg als de ver f droog is en k laar is je Hal loween schi lder i j .

 

 

 

Draaiende Hal loween spookjes knutselen

Deze spookjes z i jn s impel te knutselen voor Hal loween. En een zeer goede 

oefening voor b i jvoorbeeld k leuters voor de k le ine motor iek . Want knippen in 

een c i rke l over de l i jn t jes is best last ig .  Een hele k las vol met draaiende 

spookjes geef t  toch een super leuke Hal loween sfeer? Achter in d i t  e-book, v ind 

je templates om ui t  te knippen. 

Mummie Lichtpotjes Hal loween

Dit Hal loween knutselwerk mag niet ontbreken in je kamer . De mummie l ichtpot jes .  Gemakkel i jk te maken en

een super leuke Hal loween act iv i te i t .  Di t  heb je nodig:

Hal loween  knutselen

Mandar i jnen schi lderen

Het gaafste is  natuur l i jk  een echt  u i tgeholde pompoen voor  je  deur  te zet ten

met Hal loween.  Maar eer l i jk? Pompoen ui thol len is  n iet  zo ons d ing.  Pf f f ,  wat

i is  dat  last ig  en een gesmeer om te doen.

Wat een stuk s impeler is en wat k inderen echt leuk v inden om te doen, is

mandar i jnen schi lderen voor Hal loween. En zeg nou zel f ,  dat z iet er toch

super vro l i jk u i t  met Hal loween? Achter in d ie e-book,

v ind je voorbeelden met leuke Hal loween pompoenen gezichten die je

k inderen kunnen gebruiken.



Stenen als spookjes verven

Stenen verven is a l t i jd super .  Waarom? Kinderen v inden het leuk om stenen te zoeken, je kunt het a l t i jd

doen (of het nu Hal loween knutselen is ,  of beschi lderd met d ieren of poppet jes) en het staat leuk in je

huis .  We hebben wat voorbeelden ter inspi rat ie voor je op een r i j  gezet :

Pompoen en spookjes s l inger

Deze geweld ig Hal loween s l inger zagen we op Pinterest voorbi j  komen. 

Super leuk om voor Hal loween te knutselen toch?

Hal loween  knutselen

Wit te kar tonnen bekers

Zwarte st i f t

Eventueel oogjes

Wit papier(Wit )  touw om de Hal loween spookjes op te hangen

Vl iegende spookjes , leuk voor in de k las

Weer zo’n leuke Hal loween knutselopdracht d ie super goed te maken

val t  in b i jvoorbeeld de k las . Di t  heb je nodig voor de v l iegende

Hal loween spookjes:



Wit papieren bordje

Eventueel ver f

Papier om onder andere de hoed te maken

Perforator of schaar

Wol en eventueel kraal t jes

Papier ,  knopen of kraal t jes voor het gezicht

Heks met hoed

Heksen mogen natuur l i jk n iet ontbreken in het l i js ten met Hal loween 

knutselen. Di t  knutselwerk is gemakkel i jk te maken. Wat heb je nodig:

Hal loween  knutselen

Papier

Schaar en l i jm

Touw om het op te hangen

Nepspinnen

Hal loween spinnenwebben knippen ui t  papier

Of je nou her fs t knutsel ideeën zoekt ,  of voor Hal loween.

Spinnenwebben z i jn a l t i jd leuk om te maken. En deze z i jn 

s impel te knippen ui t  papier .  In de (Engelsta l ige) b log 

z ie je stap voor stap hoe je ze maakt .  Wat heb je nodig?

Pompoen wuppy maken

Dit was een favor iet vroeger: Wuppy’s knutselen. Maar wuppy’s z i jn

natuur l i jk een leuk knutsel idee voor Hal loween pompoenen. We

hebben deze in de l i js t  toegevoegd, omdat je heel gemakkel i jk met

al leen wol ,  schaar en je handen di t  kunt maken.



Hal loween Pompoen stempels van aardappels of appels

Heb je nog wat oude aardappels l iggen? Niet weggooien, want het is 

super leuk om mee te Hal loween knutselen.

Sni j  de aardappel door midden en hol een gezicht je ,  net a ls een

‘Jack o Lantern pompoen’ u i t .  Ook hier kun je weer verschi l lende 

gezichten maken. Laat je k inderen de stempels in (oranje) ver f  

dopen, zodat ze er mooi mee kunnen schi lderen.

Hal loween  knutselen

Knutselen Hal loween boekenlegger v leermuis

Een grappig Hal loween knutsel idee, is deze

boekenlegger .  En nog handig ook. Je hoef t  hem al leen

maar te pr inten en te vouwen en je bent k laar .  Achter in

di t  e-book v ind je een grat is template van deze

boekenlegger .

Lichtgevende spookjes

Zien ze er n iet gezel l ig u i t? Leuke Hal loween

l ichtgevende spookjes. Simpel te maken voor

iedereen. Gebruik gewoon wat oude plast ic

melkf lessen en haal je kerstver l icht ing van zolder .

Maak de melkpakken schoon en maak k le ine lu ik jes

aan de achterz i jde van het pak. Vervolgens kunnen

de k inderen met d ikke zwarte st i f ten er Hal loween

f iguren op tekenen. 

https://youtu.be/46uIJdH88Ec


Hal loween Pompoen stempels van aardappels of appels

Heb je nog wat oude aardappels l iggen? Niet weggooien, want het is 

super leuk om mee te Hal loween knutselen.

Sni j  de aardappel door midden en hol een gezicht je ,  net a ls een

‘Jack o Lantern pompoen’ u i t .  Ook hier kun je weer verschi l lende 

gezichten maken. Laat je k inderen de stempels in (oranje) ver f  

dopen, zodat ze er mooi mee kunnen schi lderen.

Hal loween  traktatie

Hal loween t raktat ie spinnen lo l ly

Deze Hal loween t raktat ie is s impel te maken

en is een leuke goedkope t raktat ie voor in de

klas . Hang er nog een persoonl i jk boodschap

van je k ind en het is helemaal af !  Ook leuk als

weggevert je b i j  een Hal loween k inder feest je .

Afgehakte v inger knakworst

O gets ie ,  d i t  z iet er toch best echt u i t? Een

afgehakte v inger .  Het past helemaal in het thema van

Hal loween en het is zo s impel om te maken. Haal de

'nagel '  van het punt je van de knakworst en maak

inkepingen op de plek waar de knokkels z i t ten.

Vervolgens een goede kwak bloed, ehh. .

tomatenketchup erb i j ,  en k laar is Kees. Een super

leuke en lekkere Hal loween t raktat ie .

Spinnenkoekjes bakken

Gelukkig z i jn de spinnen van chocola en

zi t ten er n iet echte beest jes in de koekjes .

Brr r r .  Maar deze spinnenkoekjes passen

helemaal a ls tussendoort je b i j  het

Hal loween knutselen. Hoe je ze maakt ,  lees

je in de (Engelsta l ige) b log.

https://nl.pinterest.com/pin/301952350005171424/
https://youtu.be/46uIJdH88Ec
https://tastesbetterfromscratch.com/chocolate-chip-spider-cookies/?jwsource=cl


Hal loween  templates
Hal loween Memory

Print deze pagina twee keer en knip a l le p laat jes u i t .  Dan heb je je e igen Hal loween memory.



Hal loween  templates
Hangende Vleermuis

Knip de v leermuis u i t  op zwart papier (gebruik deze als knip s jabloon) en vouw de v leugers op de l i jn t jes

naar b innen.

Kies een kaartje uit. Knip en plak deze op
de buik van de vleermuis. Je kunt bij een
paar kaartjes ook voor een eigen tekst

kiezen.



Hal loween  templates
Vleermuizen v ingerverven

Hieronder z ie je wat v leermuizen, d ie je kunt gebruiken als s jablonen voor het verven. 



Hal loween  templates
Voorbeelden gezicht jes voor mandar i jnen schi lderen

Wat leuke voorbeelden ter inspi rat ie om je mandar i jnen gezicht je te verven.



Hal loween  templates
Draaiend Hal loween spookje

Knip de spookjes over de l i jnen ui t .  Bi j  de onderste kun je zel f  een leuk gezicht je tekenen. Hang de

spookjes daarna aan een draadje op.



Hal loween  templates
Vleermuis boekenlegger

Hieronder hebben we een vouwinstruct ie neergezet .  Hier met een blauw vouwblaadje , omdat je dan de

vouwl i jnen beter a ls voorbeeld kunt z ien.

Neem een vierkant vouwblaadje Vouw het diagonaal dubbel Vouw beide punten nog een keer

Vouw een zijde van de bovenkant naar beneden Vouw beide buitenpunten naar binnen om het papier
heen. Je krijgt dan een soort zakje

Je hebt nu een puntzakje, wat het omgekeerde hoofd
is van de vleermuis.

Knip zelf de ogen, tanden, oren en vleugels uit en plak deze op je vleermuis. Voor de vleugels kun je een van de sjablonen van
een paar pagina's hiervoor gebruiken. 



Hoi ,  wi j  z i jn Richard en Mar jo le in van Groepsspel len. We hebben twee dochters van 18 en 16. We zi jn gek

op het maken en het spelen van spel len. Onze hobby hebben we met andere mensen wi l len delen, want

s inds v ier jaar hebben we de websi te Groepsspel len.n l .  

Op onze websi te staan al lemaal leuke spel len die je met groepen mensen kunt spelen. Bi jvoorbeeld voor

volwassenen: t i jdens fami l ieavonden, vr ienden weekenden of met col lega's op werk . 

Maar ook voor k inderen hebben we veel leuke spel len. Vroeger hebben we zoveel k inder feest jes

georganiseerd voor onze meiden. Bi jna al t i jd g ingen we knutselen of maakten we zel f  een leuk spel .

B i jvoorbeeld een escape room voor thuis ,  of een wie is de mol k inder feest je .  

Hal loween knutselen

In a l  d ie jaren met onze meiden hebben we dus veel gemaakt en geknutseld .  Al le ideeën hebben we voor

ju l l ie in d i t  handige boekje gezet .  

Veel p lez ier ermee!

Met vr iendel i jke spelgroet ,

Richard en Mar jo le in

Groepsspel len.n l

 

Over de schrijvers 
én dit boekje

https://groepsspellen.nl/

