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Ho, ho ho! De gezel l igste t i jd van het jaar komt er weer aan. Dus het is t i jd om te kerst knutselen en je

huis weer helemaal in kerst s feren te maken.

In d i t  e-book hebben onze Kerst knutsel ideeën voor je op een r i j  gezet .  We hebben wat leuke ideeën voor

k inderen en peuters .  Super gezel l ig om samen te doen in de k las . Maar ook voor volwassenen is het

natuur l i jk heer l i jk om je huis met kerst decorat ie te vers ieren. En hoe gaaf is dat om zel f  te maken. Het

hoef t  echt n iet moei l i jk te z i jn ,  dat zal je z ien. Veel p lez ier met knutselen en alvast f i jne dagen gewenst .  
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Kerstboom knutselen

Voor kinderen

Vouw een groen
vouwblaadje tot een kegel

en plak het met een
plakbandje vast.

Schaar ,  p lakband en l i jn
Groene vouwblaadjes
Gekleurde pompons

We hebben straks n iet  één kerstboom in huis ,  maar een heel  dennenbos.  Zo leuk v inden
kinderen het  om deze kerstboom te knutselen.  Je  hebt  het  volgende nodig :

Knip stroken van zo'n 2,5 cm
en knip deze tot aan een

halve cm in. Dit worden de
dennennaalden.

Een dubbelgevouwen strook
kun je nóg sneller inknippen.

Knip hem daarna over de
lengste door.

Vouw de 'dennennaalden'
iets naar buiten, zodat ze
niet helemaal plat op de

boom komen.

Plak elke strook met lijm op
de kegel. Begin onderaan en

werk zo naar boven.

Is je hele boom vol met
naalden? Plak dan de

versiering erin en de piek
erop. Bv met pompoms.

Zo maak je hem



Glazen pot je
Takjes van een kerstboom (of  andere kerstattr ibuten om in het  pot je  te  doen)
L i jm en een schaar of  tang
Poedersuiker
Zeefje

Vroeger waren we a l t i jd  dol  op de g lazen sneeuwbol len,  d ie  je  op de kop kunt  houden waarna
het  gaat  sneeuwen.  Een soortgel i jk  pot je  is  ook heel  makkel i jk  ze l f  te  knutselen met kerst .  Zo
maak je  deze leuke g lazen kerst  pot jes .  Di t  heb je  nodig :

Eerst  ga je  van twee tak jes een kerstboom knutselen.  Di t  doe je  door de naalden aan een z i jde
weg te halen.  P lak daarna de tak jes aan e lkaar .  Je  hebt  nu een mini  kerstboom geknutseld.

Maak het  g lazen pot je  goed schoon en daarna droog.  L i jm de stam van de kerstboom vast  aan
de binnenkant  van de dop.  Bestrooi  a ls  het  droog is  het  kerstboompje met poedersuiker .  Draai
de pot  d icht  en bind er  een leuk touw of  een mooie str ik  omheen.

Kerst knutselen met lege glazen potjes

Kerstboom knutselen van papier

Papieren bordjes
Groene afwasbare verf
Vers iersels  en gekleurd papier  (o .a .  voor de stam)
Li jm

Je hebt  ze vast  wel  in  de kast  l iggen:  papieren bordjes .  Maar
je  wist  vast  nog niet  dat  ze ideaal  z i jn  om mee te kerst
knutselen.  Deze kerstboom is  gemakkel i jk  te  maken en is  een
super leuk idee voor knutselen met kerst  in  de k las .  Di t  heb
je nodig :

Gezien op Pinterest. 

Zo maak je het

https://nl.pinterest.com/pin/347199452518977089/
https://nl.pinterest.com/pin/347199452518977089/


Doppinda ’s
Touw
I jzerdraad (of  paperc l ips)
V i l t  en/of  cheni l ledraad
Witte verf  en een zwarte st i f t

K inderen v inden pinda ’s  n iet  a l leen lekker  om op te eten,  maar ook om mee te kerst  knutselen.
Deze kerst  hangert jes  z i jn  super leuk om aan een cadeaut je  te  hangen,  of  voor in  de
kerstboom.

Dit  heb je  nodig :

De k inderen kunnen de poppet jes van de foto h ieronder namaken.  Voor het  bevest igen van de
i jzeren haakjes ,  kun je  het  beste voorz icht ig  een gaat je  met de schaar aan beide kanten boven
in de pinda pr ikken.  Daarna kun je  het  i jzerdraadje of  de paperc l ip  erdoor halen om het  touw
te bevest igen.

Kerstfiguren van pinda’s maken



Houten schi j f jes  (b i j  veel  winkels  kun je  deze kant  en k laar  kopen,  b i jvoorbeeld b i j  de
Act ion)
Gekleurd papier  voor de neus en het  gewei
Kle ine boor of  spi jker
Touw
Zwarte st i f t
Schaar en l i jm

Rudolph the rednose rendeer… Een van de meest  gezel l ige l iedjes met kerst .  Daar hoort
natuur l i jk  ook een rendier  kerstbal  b i j .  Deze leuke hangers v inden k inderen super leuk om te
maken voor in  de kerstboom. En het  is  nog makkel i jk  om te kerst  knutselen ook!
Dit  heb je  nodig :

Wanneer je  d i t  met  k inderen gaat  kerst  knutselen,  zorg dan dat  je  vooraf  de gaat je  in  de hout
rondjes hebt  gemaakt .  Het  gemakkel i jkst  gaat  d i t  met  een k le in boort je  en anders met een
kle in spi jkert je .

Daarna kunnen de k inderen de geweien knippen en de ronde neus om deze aan de rond vast
te maken.  Teken het  gez icht  erop en maak het  touwt je  eraan en k laar  is  Rudolph!

Een rendier knutselen voor in de kerstboom



Begin a lvast  wc-rol len te sparen.  A l  ga je  thuis
niet  knutselen,  dan hebben k inderen het  vast
wel  op school  nodig .  Want van wc-rol len kun je
echt  a l les  knutselen.  Voor peuters is  d i t  toch
al t i jd  super leuk om te doen.

We hebben wat  voorbeelden van deze kerst
knutsel  f iguren voor je  neergezet  ter  
 inspirat ie .  Nu nog schaar ,  papier  en l i jm en
watten k laar  leggen en kerst  knutselen maar !

Kerst knutselen met wc rollen

Voor peuters

Gezien op Pinterest. 

Zo maak je het

Vilten kerstboom maken

Een schaar en l i jm
Vi l t  in  de k leur  groen (en bruin
voor de stam)
Vers iersels  voor in  de boom,
bi jvoorbeeld pompoms of
sterret jes  of  gewoon gekleurd
papier .

Ga je  met echt  jonge k inderen kerst
knutselen,  houd het  dan zo s impel
mogel i jk .  Deze kerstboom van v i l t  z iet
er  leuk u i t ,  maar is  toch s impel  te
knutselen.  Di t  heb je  er  voor nodig :

Knip de kerstbomen ui t  of  laat  de
kinderen di t  doen,  afhankel i jk  van hun
leeft i jd .  Daarna is  het  p lakken maar!

https://nl.pinterest.com/pin/453948837446088730/
https://nl.pinterest.com/pin/453948837446088730/


Karton
Schaar en l i jm
Witte afwasbare verf  (en zeep om de peuters
handjes te  wassen
Rood papier

Dit  kerst  knutsel  idee kwamen we tegen op
Pinterest .  Super s impel  om te maken met
peuters .  Di t  heb je  nodig :

Kerstman maken met peuter
handjes in de verf

Gezien op Pinterest. 

Zo maak je het

Sneeuwpop knutselen van wattenschijfjes

Wattenschi j f jes
Schaar en l i jm
Wiebeloogjes
Gekleurd papier  en/of  v i l t
Hier  hebben we cheni l ledraad gebruikt
voor de voeten en de bezemsteel  en
pompom voor de neus
Eventueel  vers iersels

Nog zo ’n gezel l ig  knutselwerk je  voor aan
de muur.  Een van de gemakkel i jkste en
leukste kerstknutsels  voor peuters om te
maken.  Di t  heb je  er  voor nodig :

Het  leukste is  om aan de k inderen zel f
over  te  laten hoe ze deze sneeuwpop in
elkaar  knutselen.  Zet  een voorbeeld neer ,
maar laat  ze daarna zel f  bepalen of  ze 1 ,  2
of  3  of  meer wattenschi j f jes  gebruiken
voor het  l ichaam. Je  zul t  z ien dat  de
leukste var iat ies  aan sneeuwpop knutselen
langskomen!

https://nl.pinterest.com/pin/98234835611992496/
https://nl.pinterest.com/pin/98234835611992496/


str i jkkra len
str i jkkra lenbordjes ,  recht  en rond
str i jkpapier/bakpapier
str i jkbout
kerstbalhaakjes
stev ig  karton 

Wat heb je  nodig?

 
Wi l  je  de vers ier ing in  de kerstboom 
hangen? Hang er  dan een haakje aan.
Ook is  het  leuk om je  ze l f  gemaakt  
kerstknutsel  op een stev ig  karton te 
p lakken.  
Een persoonl i jke kerstkaart  voor opa en oma.  

Wie heeft  ze a ls  k ind niet  gemaakt .  De
kerstbal len van i jsstok jes .  Het  leuke is ,  dat  je  er
van a l les  mee kunt  maken.  Kerststerren,
kerstbomen etc .  Laat  de peuters wat
voorbeelden z ien en ze kunnen zel f  lekker
creat ief  kerst  knutselen.  Voor het  gemak z ie  je
op Pinterest  wat  voorbeelden van kerstbal len
knutselen op een r i j .

 IJsstokjes kerstballen

Gezien op Pinterest. 

Zo maak je het

Kerst knutselen met strijkkralen
Heb je  nog een pot  met str i jkkra len staan? Dit  is  ideaal  om iets  leuks te  knutselen met
kerst .  Op de volgende twee pagina 's  z ie  je  voorbeelden zoals  wi j  ze ze l f  hebben
gemaakt .  

https://nl.pinterest.com/pin/400890804339917721/
https://nl.pinterest.com/pin/400890804339917721/


Je  maakt  twee verschi l lende kerstbomen,  deze plaats  je  later  in  e lkaar .

Kerstboom 1:  
Begin met de onderste r i j ,  deze bestaat  u i t  13 pinnet jes .  Op het  middelste p innet je
plaats  je  geen kraal t je .
De onderste 7 r i jen hebben in een midden geen kraal t je .

Kerstboom 2:
Hierbi j  laat  je  ju ist  b i j  de bovenste r i jen de middelste p innet jes  leeg.  

Strijkkralen voorbeelden

Het resultaat 

3D Kerstboom 

Kerstman 

.



Pinguïn met kerstboom

Met deze schatt ige p inguïn ben je  wel  een t i jd je  bez ig .  Ook voor volwassenen nog
heer l i jk  ontspannend om te doen.  

Kerstbal

Een eenvoudig te  maken kerstbal .
Hiervoor heb je  wel  een rond kra lenbordje nodig .  

Gezien op Pinterest. 
Zo maak je het

Nog meer inspirat ie  nodig?  Ook op Pinterest  kun
je veel  leuke kerst  str i jkkraal  ideeën v inden.  

https://nl.pinterest.com/pin/853009985669608801/
https://nl.pinterest.com/pin/853009985669608801/


Tafeldecoratie voor kerst zelf maken:
Kerst kaarsenstandaard

Lege f lessen van doorz icht ig  g las
Kersttakken (ga het  bos in  en knip wat
mooie dennentakken)
Kaarsen

Zit  je  met je  hele fami l ie  aan tafe l  met  kerst ,
dan mag een mooie kerst  tafe ldecorat ie
natuur l i jk  n iet  missen.  Deze kaarsen
standaards kun je  e igenl i jk  overal  in  je  huis
neerzetten met kerst ,  maar aan tafe l  z iet  het  er
gel i jk  gezel l ig  u i t .  

Wat  heb je  nodig :

Voor volwassenen

Kerst knutselen van menu kaartjes

3 candy canes per bord (de rood wit te  zuurstokjes voor kerst )
touw of  een kerst  str ik je
lege kaarten en een zwart  st i f t

Of  je  nu een heel  kerst  menu op een kaart  wi l  zetten,  of  gewoon
een kerstwens,  het  is  toch super gezel l ig  om deze kerst  menu
kaarten te knutselen.  Wat  heb je  er  voor nodig :

Gezien op Pinterest. 
Zo maak je het

https://nl.pinterest.com/pin/400890804339917788/
https://nl.pinterest.com/pin/853009985669608801/


Gekleurd papier
L in iaa l ,  schaar en l i jm
Zwarte st i f t
B lanco kaart je

Kerst  kaarten versturen doen we niet  meer zo massaal  a ls  vroeger .  Maar het  b l i j f t  wel  speciaal
om zel f  kerst  kaarten te knutselen en deze te sturen naar je  d ierbaren.  Of  maak leuke k le ine
kerstkaart jes  d ie  je  om een cadeaut je  heen doet .  B i jvoorbeeld a ls  kerst  label  aan een f les je
bubbels .  

We hebben wat  inspirat ie  voor het  ze l f  maken van kerstkaarten voor je  op een r i j  gezet .

Kerstkaart met kerstbal
Dit  heb je  nodig :

Hieronder z ie  je  stap voor stap hoe je  de kaart  maakt .

Zelf kerstkaarten maken

Knip minimaal 8 cirkels uit
van verschillende soorten
papier. Laat een van de

cirkels ongevouwen. De rest
vouw je precies in het

midden.

Houd een van de cirkels in
het midden van de kaartje

en trek daar een lijn voor de
kerstbal houder. Teken deze

met zwarte stift.

Plak de ongevouwen
kerstbal onder de

getekende houder. Plak
daarna de gevouwen ballen
telkens met de zijkant aan

elkaar vast. 

Super leuke
kaartjes voor

bijvoorbeeld aan
een flesje bubbels

of een ander
cadeautje.



Plak het  kerst  s jabloon op de andere kant  van je  raam ( let  op met spiegelbeeld van
raamteksten)
Teken ze over  met de kr i j tst i f t  en vol ia !

Wie een beet je  van tekenen en kerst  houdt ,  v indt  d i t  ook helemaal  geweldig :  Een kerst
raamtekening maken.  Je  hebt  een specia le  kr i j tst i f t  waarmee je  op je  raam kunt  tekenen.
Daarmee breng je  je  huis  helemaal  in  kerstsfeer .  De kr i j tst i f ten kun je  gemakkel i jk  weer
verwi jderen na die t i jd .  Op de s i te  van Edding v ind je  de st i f ten,  maar staan ook super leuke
grat is  raamtekening kerst  s jablonen.  Want t ja ,  je  hoeft  het  natuur l i jk  n iet  helemaal  ze l f  te
verz innen.  

Raamtekening kerst maken



Hoi ,  wi j  z i jn  R ichard en Mar jo le in van Groepsspel len.  We hebben twee dochters van 19 en 17.
We z i 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 a l 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 inderfeest jes  georganiseerd voor onze meiden.  B i jna a l 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 inderfeest je .  

Kerst knutselen
In  a l  d ie  jaren met onze meiden hebben we dus veel  gemaakt  en geknutseld.  A l 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 ,

R ichard en Mar jo le in
Groepsspel len.n l

Over de schrijvers en dit boekje



Maak ju l l ie  feestdagen extra leuk door het  spelen van een groepsspel .  De Top 3 spel len die  het
meeste worden gespeeld t i jdens de feestdagen.  

Top 3 spellen voor de feestdagen

Zit  je  met de hele fami l ie  b i j  e lkaar  met de feestdagen? Dan is  de Fami l iequiz  super gezel l ig  om
te spelen.  K inderen vanaf  ongeveer 10 jaar  kunnen samen spelen met opa en oma.  Of  speel  de
Fami l iequiz  met je  e igen gez in .

Meer informat ie  over  de Fami l iequiz  >> https://groepsspellen.nl/familiequiz/

Dit  spel  kun je  t i jdens de feestdagen met jong en oud spelen.  En. . .  je  leert  e lkaar  nog beter
kennen.  Want ,  hoe goed kennen ju l l ie  e lkaar  nou echt?
Kun j i j  de favor iete keuze van jouw vr ienden of  fami l ie ,  voorspel len?

Meer informat ie  over  Favor iet  of  Niet  >> https://groepsspellen.nl/favoriet-of-niet/

Gezel l ig  om met de feestdagen in teamverband met en tegen e lkaar  te  spelen.  Wie is  de
grootste s l immerik  op a l ler le i  verschi l lende kennisgebieden? E indel i jk  heb je  wat  aan die
nutte loze informat ie  en weet jes d ie  je  a l lemaal  hebt  opgeslagen op die harde schi j f  in  je
hoofd.
 
Meer informat ie  over  de Pubquiz  >> https://groepsspellen.nl/pubquiz/

https://groepsspellen.nl/favoriet-of-niet/
https://groepsspellen.nl/familiequiz/
https://groepsspellen.nl/favoriet-of-niet/
https://groepsspellen.nl/pubquiz/

