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WELKOM
Leuk dat je dit magazine hebt gedownload! Ik heb het met veel plezier voor je
gemaakt. Wist je dat je in de webshop van Little fox party box ook leuke
knutselmaterialen kan bestellen zoals pompons, chenilledraad, stickers en meer? 

VOORJAAR

PASEN

MOEDERDAG

20 maart begint het voorjaar! Heerlijke zonnige
dagen, vogels fluiten, de bloemetjes komen uit de
bollen, ik wordt er super bij van! Het is al wat langer
licht, de zon heeft al meer kracht en de temperatuur
kan best al heel aangenaam zijn. Lekker naar buiten! 
De knoppen van bomen en struiken gaan uitlopen en
je ziet overal bloesem.

Ik vind Pasen zo gezellig, het huis versieren met
pastelkleurtjes, paastak versieren, nadenken over de
paasbruch of lunch, tafel dekken in thema, met
paashazen, eitjes, gezellige servetten, enz.
Wij organiseren elk jaar op 1e paasdag een paaslunch
met vriendinnen, gezellig samen zijn, spelletjes doen,
eten, een drankje erbij.. .
Meestal is het heerlijk weer met pasen en genieten we
volop van de zon! Wat doe jij met Pasen? 

Vroeger als kind maakte we zelf leuke cadeautjes
voor onze moeder en maakte we samen met onze
vader ontbijt op bed. Nu kopen we een mooi cadeau en
gaan we gezellig een High tea doen met onze moeder.
Nog steeds vind ik het ook leuk om iets zelf te maken
voor mijn moeder, het gaat om het gebaar en mijn
moeder geniet er nog steeds van.
Ik heb een aantal leuke zelfmaak ideetjes voor je
bedacht die kun je verderop vinden.
Verwen je lieve moeder op deze speciale dag!
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Materiaal:
Crêpe papier en pompoms, verschillende kleuren

plug draad en kronkelende draad
Metalen ringen, verschillende maten

stampers
Lovertjevuller

Bloemenkrans van crêpe papierBloemenkrans van crêpe papierBloemenkrans van crêpe papier

Ook handig zijn:
combinatietang, schaar, lijm
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Pompons Neon 

mix 50st 4,99



Pomponbloem met en zonder stampers:
Rijg de pompon op de pin draad. Buig ongeveer 5 mm van het uiteinde van
de draad met de tang en duw de pompon ver genoeg omhoog zodat hij niet
naar beneden kan glijden. Als je wilt, kun je meerdere stampers van
dezelfde lengte bundelen, de uiteinden afsnijden en deze rond de pompon
schikken. Zet de stampers onder de pompon vast met opwinddraad.
Herhaal dit proces totdat de bloemenkroon vol is.

 

Crêpe Bloesem:
Buig het uiteinde van de draad om met de tang, knijp wat vulmateriaal
samen en fixeer het met de tang zodat het er niet uit kan vallen. Knip een
strook van ca. 25 cm lang en ca. 5 cm hoog van het crêpe papier, vouw deze
meerdere keren dicht en knip met de schaar de gewenste bladvorm. Vouw
vervolgens het vel open en pak de rechte snijrand stevig vast met uw vingers.
Lijm de crêpe met knutsellijm op het prikdraad, schroef deze er losjes in en
zet vast met wikkeldraad. Wikkel vervolgens de draadsteel in met crêpetape
en trek tenslotte de bloembladen in vorm.
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Bloemenkrans versieren:
Schik de afgewerkte bloemen op de krans zoals je wilt en bedraad ze met
de wit omwikkelde bloemdraadstelen. Gebruik de tang om de te lange
draden in te korten en buig de puntige uiteinden. De krans ophangen met
een lint, klaar.

 
Tip wikkeldraad:

Houd de draad altijd strak bij het wikkelen. Zodat de daarmee
vastgezette versieringen niet losraken. Laat de draad aan het
begin en einde altijd ca. 5 cm uitsteken. Zorg ervoor dat de

dunne draden goed tegen de egeldraad aanliggen.
 

Tip bloemistencrêpe:
Zorg er bij het snijden en vouwen van de crêpe altijd voor

dat de crêpe-groeven verticaal lopen, anders kan deze later
niet worden uitgerekt bij het vormen van de bloembladen.

 

Omslag metalen ring:
Knip een strook van ongeveer 70 cm lang en 5 cm breed uit het crêpe
papier, bevestig het ene uiteinde van de crêpe aan de metalen ring met
hobbylijm en wikkel de metalen ring met de rest. Trek tijdens het wikkelen
de crêpe strak en lus deze strak om de ring. Lijm het uiteinde van het
crêpepapier met hobbylijm en knip het overtollige crêpe eraf.

Crêpe inpaktape:
Plaats de crêpe wikkeltape ca. 5 - 6 cm onder het bloemhoofdje en wikkel
het vanaf daar tot aan het bloemhoofdje. Trek tijdens het wikkelen de crêpe-
wikkelband lichtjes strak zodat deze zijn kleefkracht kan ontwikkelen en aan
de draad kan kleven. Eenmaal onder de bloem, wikkel de bloemsteel een of
twee keer en van daar terug naar het einde van de draad.
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Ook leuk om te maken 
voor Koningsdag!

KROON
FEEST
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Materiaal kroon met Girl knutselset:

polystyreen ring, 25 cm
acrylverf
kwast
schaaltje water
DIY knutselset girls
pompons
chenille draden
zijknippers
heet lijmpistool

Ook handig zijn:
schildersmat
issue voor het schoonmaken
lijm

Knutselset
Girls 6,49

Pompons Neon 
mix 50st 4,99

Chenille draad 
10st 1,99

Materiaal Kroon met Pompons en Chenille: 

polystyreen ring, 25 cm
acrylverf
kwast
schaaltje water
pompons
chenille draden
zijknippers
heet lijmpistool

Ook handig zijn:
schildersmat
Tissue voor het schoonmaken
lijm

Chenille draad 
10st 1,99

Pompons Rainbow 
mix 100st 3,49
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Kroon met knutselpakket Girl
 

1. Verf de piepschuim ring met acrylverf en laat drogen.
 

2. Gebruik het hete lijmpistool om alle pompons en plastic koorden te bevestigen. Gebruik knutsel
lijm om de googly eyes en pailletten vast te maken.

 
3. Speld het begin en het einde van de chenilledraad in de piepschuimring en buig ze in vorm. Let
op: Om verwondingen te voorkomen, moeten het begin en het einde van de chenilledraad stevig

in de polystyreenring worden vastgezet.
 

4. Knip het lint door en lijm beide linten met hete lijm aan de onderkant van de piepschuimring
vast.

 

Kroon met pompons en chenille draad
 

1. Verf de piepschuim ring met acrylverf  en laat drogen.
 

2. Lijm de pompons met het hete lijmpistool.
 

3. Prik met een spits voorwerp (bijv. houten/ kebab-spies) gaatjes in de piepschuim krans en
bevestig de chenilledraad erin met hete lijm. 

Gebruik een zijkniptang om de chenilledraad door te knippen.
Let op: Om verwondingen te voorkomen, moeten het begin en het einde van de chenilledraad

stevig in de piepschuimring worden vastgezet of met een pompon worden beschermd.
 

4. Knip het lint door en lijm beide linten met hete lijm aan de onderkant van de piepschuimring
vast.
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PasenPasenPasen

Materiaal:
geschenkdoos
chenilledraad
markeerstift
hobby lijm
Pompons

Paashaas geschenkdoos
 
 

1. Vouw de geschenkdoos langs de
vouwlijn.

2. Buig de oren voor de dozen uit het
chenilledraad.

3. Kort de draad indien nodig in. Verzamel
de uiteinden van de draad en breng

knutsel lijm aan op het verbonden gebied.
Lijm nu de resulterende oren van

chenilledraad aan de achterkant van de
geschenkdoos.

4. Teken een konijnengezicht op de
voorkant van de geschenkdoos.

5. Als je wilt, kun je een pompon op de
achterkant van de geschenkdoos plakken

als staartje - klaar!
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Pompons set Pastel 
mix 50st 4,99

Vilt sticker hart roze klein
€ 2,79



 
1. Lijm de gewenste zijkanten van het papier aan elkaar zodat je de gewenste motieven aan beide
kanten van de konijnenhanger te zien zijn.

2. Leg het sjabloon met konijnenprint erop en omlijn het met een potlood.

3. Knip de konijntjes uit en stop de pompon in het uitgesneden gaatje.

4. Gebruik ten slotte een fijne naald om het lint door de twee stukjes papier te trekken - de
schattige konijntjeshangers zijn klaar!

 

Materiaal:
Motief papier
glitter papier

pompons
lint

potlood
snijmes

afdruksjabloon konijn
 

Ook handig zijn:
snijmat
schaar

 

KonijnenhangersKonijnenhangersKonijnenhangers
makenmakenmaken
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Pompons Rainbow 
mix 100st 3,49



Ik kwam dit leuke recept voor paashaas broodjes tegen op internet.
Zijn ze niet schattig?! 
Ik vond ze super leuk en besloot dat ik ze zou gaan proberen te
maken voor pasen dit jaar. 

Wat heb je nodig voor 5 konijnen:
50 ml melk
1 zakje droge bakkersgist 
250 g meel
1 ei
50 g basterdsuiker
100 g slagroom 30% vet
1/2 theelepel fijn zout
chocoladeschilfers voor de ogen 
en 1 eigeel voor het vergulden

BROODJES
Paashaas 
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Met keukenmachine:

Doe 50ml melk en 1 zakje bakkersgist in de kom van de keukenmachine, draai op 37° snelheid 1
gedurende 3 minuten. Voeg vervolgens 250 g bloem, 1 ei, 100 g 30% slagroom, 50 g suiker en 1/2
theelepel zout toe. Mix in kneedmodus gedurende 5 minuten.
Vet je handen in en haal het deeg uit de kom (hij plakt...) Leg het deeg in een ingevette kom en laat 1
uur rijzen onder een schone doek.
Als het deeg goed gerezen is, leg je het op een met bloem bestoven werkvlak. Aarzel niet om bloem toe
te voegen als het deeg te veel plakt.
Verdeel het deeg in 5 gelijke porties (elk ongeveer 93 g)
Vorm vervolgens de konijnen door het lichaam te vormen met een worst opgerold in een spiraal, lijm
een   bal voor de kop, een worst dubbelgevouwen voor de oren en een kleine bal voor de staart. Leg ze
op een met bakpapier beklede bakplaat. Laat 1/2 tot 1 uur rijzen onder een schone handdoek.
Verwarm de oven voor op 180°
Duw er een chocoladeschilfer of een klein stukje chocolade in om het oog van elk konijn te maken. 
Bestrijk de konijnen met een eidooier verdund met een beetje water.
Bak gedurende 15 minuten op 180°.

Oordeel:
Een zeer, zeer zachte brioche. 
De baktijd moet aangepast zijn aan de oven (tussen 15 en 20 minuten)
Ik vergat ze hun staartje te geven....
De familie vond de kleine konijntjes in iedergeval heerlijk!
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Fun Fun ideeën ideeën metmet  
een een stolpstolp
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1. Verf de randen van de harten met de roze krijtbordstift.
2. Knip een cirkel ter grootte van de binnenste bodemplaat van de decokap uit het blok glitterpapier.
3. Gebruik het smalle mondstuk om de hobbylijm dun en gelijkmatig op de basis van de decoratieve kap te verdelen en
de uitgesneden cirkel van glitterpapier erop te bevestigen.
4. Trek de draad door het gat in de plug-in hartjes en steek de plug-in hartjes in elkaar.
5. Draai de hanger uit de opening op de decoratieve kap. Trek de draad daar doorheen en schroef de schroef er weer
in.
6. Bij het sluiten van de sierkap wat knutsellijm in de gleuf van de sokkel smeren en de sierkap op de sokkel plaatsen.
7. Bind tot slot een strik met het satijnen lint op de bovenste hanger - klaar!

Ontwerp een decoratieve stolp met insteekharten
Materiaal:
stolp
plug-in harten
schoolbord marker
satijnen lint
glitterpapierblok
sieraden draad
schaar
lijm

Decoratie stolp € 3,49

Ontwerp een decoratieve stolp met zeemeermin
Materiaal:
decoratie stolp
glitterpapier
DIY kaart zeemeermin
schoolbord marker
kwasten pastel

1. Knip een cirkel uit het glitterpapier, getekend met een passer en plak deze cirkel op de onderkant van de stolp.
2. Knip met een schaar de zeemeermin uit de DIY-kaart.
3. Rijg met een naald nylondraad door het hoofd van de zeemeermin en bevestig deze aan de bovenkant van de kap
4. Gebruik de krijtbordstiften om golven op het glas te tekenen. Boven op de kap kan een kwastje worden bevestigd –
klaar.

Ook handig:
lijm
cirkel
overdrukpapier
potlood
precisie schaar
nylondraad
naald

Decoratie stolp € 3,49

Kwasten pastel 5 stuks € 3,29
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Ontwerp een decoratieve stolp voor een kadobon

Materiaal:
decoratieve kappen
acrylverf
kwast
verf palet
lijm
hanger
wasknijpers met klein motief
kartonnen doosjes
luciferdoosjes
jute touw
schaar

Ook handig zijn:
schildersmat

diverse poetsdoeken
pigment voering

kaart (wit)
Mini-enveloppen

Kleine verdwaalde sterren
tang

Kleine perforator

stap 1
Verf de luciferdoosjes en de

bodemplaat van de stolp met
acrylverf en laat drogen.

stap 2
Vul de luciferdoosjes en andere doosjes met cadeautjes en
lijm ze met hete lijm op de bodemplaat. Maak ze zo vast dat
ze nog kunnen worden geopend. Lijm de kleine motiefclips

met hete lijm op de dozen.

stap 3
Knip een smalle strook van 1 cm x 12 cm van de
witte kaart en pons een gaatje aan één kant met
een perforator. Schrijf op de strook papier en de

kleine enveloppen met pen een tekst. niet de
envelop vast op het doosje.

stap 4
Buig met een tang de schroefhaak op de acrylkap

open, hang de papierstrook in en buig de
schroefhaak weer dicht. Sluit vervolgens de basis

met de kap - klaar!



Om een   paasmandje van een
eierdoos te maken, moet je
eerst de doos versieren en

daarna vullen met
paaseieren en snoep. Met
wat paasgras of kleurrijk

vloeipapier eronder ziet de
eierdoos eruit als een echte

paasmand.
 

Wil je een goedkoop en leuk paasmandje
maken, dan kan hiervoor een eierdoos

gebruiken. Met een beetje kleur en
decoratie kan je de eierdozen

omgetoveren tot prachtige paasnestjes.
Zo'n paasnest kun je individueel

ontwerpen en is ook perfect als klein
cadeautje voor Pasen.

 

Paasmandje7
7
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Lente is in de lucht! Het seizoen van vlinders en bloemen is hier. Verwelkom de
lente door deze schattige en gemakkelijke vlinderknutsels voor kinderen te

maken.
Kinderen zijn dol op vlinders en zouden het leuk vinden om er zelf een te

maken. Deze eenvoudige vlinders zijn gemaakt met behulp van cupcake-bakjes
en andere basisbenodigdheden. Deze vlinderambacht is een perfecte kunst- en
knutselactiviteit in het lentethema, maar je kunt ze op elk moment van het jaar

maken.
 

MATERIALEN
Cupcake bakjes
Houten wasknijpers of ijslollystokjes
Pompons
Chenille draad
Oogjes
Acryl- of aquarelverf
Penseel

    Stap 1: 
Laten we beginnen met
het maken van de
vlindervleugels. 
Vouw hiervoor twee
cupcakevormpjes in                        
vieren.

Vlinders van cupcake bakjesVlinders van cupcake bakjesVlinders van cupcake bakjes

17

Chenille draad 
10st 1,99

Pompons Neon 
mix 50st 4,99



Stap 2: 
Maak patronen op de map
cupcake liner met acryl of 
een kleur naar keuze. 
Laat het drogen.

 

      Stap 3: 
Terwijl de vleugels van je
vlinder drogen, pak je een
wasknijper of ijslollystokje
en lijm je er drie pompons
op.
   Stap 4: 
    Plak de oogjes erop

 

Stap 5: 
Snijd of knip ongeveer 6 cm
chenilledraad en vouw het in

de vorm van een
vlinderantenne.

 

Wat ik leuk vind aan het gebruik van wasknijpers, is dat kinderen de vlindervleugels en antenne
kunnen mixen en matchen voor meer plezier.
Ik hoop dat jullie genieten van het maken van deze mooie vlinders.  Je kunt ook de kinderkamer of
het klaslokaal versieren met deze door kinderen gemaakte vlinderknutsels.

          Stap 6: 
Als je een ijslollystokje
gebruikt, moet je de
vleugels en antenne op het
ijsstokje lijmen. Maar als je
een wasknijper gebruikt,
kun je er gewoon de
vleugels en antenne in
steken.



Benodigdheden:
- Vilt of foam bladen         
- Lijm                                  
- Schaar                             
- Ijstokjes
- Schaar
- Pen/ Potlood
- Glitter stickers

Stickers van schuimrubber hart
met glitter

€ 4,49 (zakje met +/- 80 stuksVilt set fashion of pastel
€ 4,99 (per 10 vel)

 

Foam set pastel
€ 4,99 (per 10 vel)

 

VAN VILT OF FOAM
Paashuis
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Begin met het afdrukken van de sjabloon voor het konijnenhuis. 
Knip de stukjes uit.
Verzamel je foam of vilt vellen. Trek de eivorm lichtjes over op de kleur naar
keuze. Trek het gras en de raamvorm twee keer over. Knip alles uit. Je moet ook
een grotere rechthoek uit een andere kleur vilt of foam knippen voor de deur en
een dunnere rechthoek uit nog een andere kleur voor de schoorsteen. Het is een
konijnenhuis, dus het mag kleurrijk zijn!

Breng een ruime hoeveelheid lijm aan en plak alle stukken op hun plaats. 
Breng voor het stuk gras alleen lijm aan op de zijkanten van het stuk. Als je het op
zijn plaats houdt, moet het midden open zijn zodat het konijn erin kan bewegen.
Versier nu je konijnenhuis! Bloemen, eieren, wat en waar je maar wilt. We hebben
een paar konijnen en kuikens uitgeknipt om in de ramen te plakken alsof ze naar
buiten gluren om hallo te zeggen.

Maak bloemen om langs de randen van het grasstuk te plakken om ze verder op
hun plaats te houden.
Lijm een ijsstokje op de achterkant van het konijn en het kuiken. Schuif nu door
de grasopening en spring in het rond! Zo schattig
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PAASHUIS
Printable
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MOEDERDAG!
Fijne

MOEDER
dag
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just f
or youA  G I F T

Boeket
Het concept is zo eenvoudig: knip papieren of vilten
bloemblaadjes uit (je kunt je kinderen ze eerst laten

schilderen of kleuren), lijm ze aan elkaar om bloemen te
maken en plak dan een papieren rietje (of ijslollystokje) op

de achterkant.
 

Stop een boeket in een envelop en stuur ze naar de
mama's in je leven!

MOEDERDAG!
Fijne

Voor de liefste 
mama

I love 
mama

fijne 
moederdag

Moederdag medailles

1. Kies eerst de gewenste papierkleuren uit 
2. Knip verschillende formaten cirkels uit het
papier
3. Bevestig de uitgesneden cirkels op maat met
knutsellijm.
4. Schrijf met een marker of stift lieve teksten
op de cirkels.
5. Gebruik hobbylijm om het ronde ornament
in het midden van de papieren waaier te lijmen.
6. Knip het lint op de juiste lengte, leg het in het
midden een beetje schuin op elkaar en
bevestig het met hobbylijm aan de achterkant
van de papierwaaier.
Tip! Om de splitsing te bedekken, decoreer je
deze ook met cirkels.
7. Knip de uiteinden van het lint in vorm met
een schaar, klaar!

 

Materiaal:
Papierwaaiers in verschillende maten en kleuren

knutsel papier
lijm
lint

stickers
pincet
schaar

 

Vilt set fashion of pastel
€ 4,99 (per 10 vel)



op bed!O N T B I J T

Wentelteefjes
Een ouderwetse familiefavoriet. Met een beetje geluk heb

je de ingrediënten al in huis. Wentelteefjes zijn ook een
heel goede manier om brood dat al een beetje oud is een

glansrol te geven in plaats van het weg te gooien.
 

Bereiding
Roer één ei, kaneelpoeder en wat melk door elkaar en giet dit in een diep bord. Snijd de

korstjes van 6 sneetjes oud brood en week allebei de kanten van het brood kort in dit
mengsel van ei, kaneelpoeder en melk. Bak de sneetjes in een pan tot ze lichtbruin zijn.

 
Tip: serveer de wentelteefjes met aardbeien of frambozen, vanillesaus en poedersuiker.
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Veel plezier met knutselen!

Ontvang 10% korting op je
bestelling met de code:

LFPBVOORJAAR

Wist je dat je bij Little fox party box ook knutselspullen
kan bestellen?


