
 

Knutsel een lief schaapje – MAK Blokweer 

Knutsel een lief schaapje 

Benodigdheden: 

 Wol 

 4 houten wasknijpers 

 1 kartonnen beker 

 Schaar 

 Lijm 

 Papier, stiften 

 Zwarte verf + kwast 

1. Om de poten van het schaap te maken heb je 4 wasknijpers 
nodig.  
Haal de wasknijpers uit elkaar door het ijzertje te verwijderen.  
 
 
                                                                                                                  
 

2. Plak nu met sterke lijm de losse houten stokjes vast, aan 
weerskanten van de kartonnen beker. Zie foto 
 

 

3. Lijm de uiteinden van de stokjes ook vast, anders kan het 
schaap niet stevig op haar poten staan. Herhaal dit 4 keer. Nu 
heb je het schapenlijf.  
 
 

4. Neem de wol en wikkel het ongeveer 20 à 25 keer om je hand 
en knip af. Dit heb je nodig voor de schapenvacht.  
 

5. Doe wat lijm aan de buitenkant, in de lengte van de beker. 
Wikkel nu de vooraf geknipte wollen draad om de beker heen 
totdat de beker volledig bedekt is. Mocht je niet genoeg wol 
hebben geknipt, vul het dan weer aan met nieuwe wol.  
 

 

6. Nu ga je een pomponnetje maken, dat wordt het hoofd. 
 

7. Een pompon maak je door 2 cirkels uit het karton te knippen. In 
het midden van de cirkels knip je een kleiner cirkeltje, zodat je in 
het midden een gat hebt waar je de wol omheen kan winden.  
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8. Wind de wol om het karton heen. Hoe meer wol, hoe groter de pompon.  
 

 
9. Pak nu een schaar en knip langs de rand aan de buitenant van 

de cirkel de wol los. (zie foto 2 hiernaast) 

  

Knip tussen de kartonnen cirkels. Trek daarna de cirkels een 
klein stukje uit elkaar en wikkel een draadje wol van ongeveer 
30 cm eromheen en trek het goed strak, leg er een knoop in.  
Haal de kartonnen cirkels eraf en klaar is de pompon.  
 

 
 

 

10. Doe wat lijm op de plaats waar het hoofd vast komt te zitten. Bind het touwtje 
met het hoofd vast aan het lijf.  
 
 
 

11. Knip uit een stuk wit papier 2 kleine rondjes. Teken met een zwarte of bruine stift 
de ogen. 
Uit een stuk zwart papier knip je 2 maanvormige vormpjes uit, dit zijn de oren. 
Uit hetzelfde stuk papier knip je ook een mond.  
Plak de ogen en de mond aan de voorkant vast en de oren aan de zijkant.  
 

12. Als laatste verf je de uiteinden van de wasknijpers (de poten dus) zwart.  
En zie daar je schaap is klaar! 

 

 

 


