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Samen knutselen 

Muts Koningsdag 

 

Benodigdheden: 

• Eén van onderstaande afbeeldingen van een kroon.  

• Vetkrijtjes (of stiften/potloden) 
 
Werkwijze: 
Print de onderstaande afbeelding uit op iets dikker papier. Knip de kroon uit 
voor de jongere kinderen. Laat de oudere kinderen dit zelf proberen. Laat 
de kinderen de kroon kleuren. Laat ze de kleuren rood, wit, blauw 
gebruiken. Leg uit dat dit de kleuren van de vlag zijn. Is de kroon te klein? 
Plak hem dan op een strook wit, blauw of rood papier. Plak de kroon hierop, 
meet de strook af rondom het hoofdje van het kind en lijm of niet de strook 
vast. Zorg dat bij nietjes de scherpe kanten aan de buitenkant zitten, zodat 
deze niet zeer doen aan het hoofd van het kindje.  
 
N.B. Natuurlijk is het ook leuk om zelf een kroon te maken van een strook 
rood, blauw of wit papier. Laat de kinderen de kroon versieren: teken er een 
vlag op die ze kunnen kleuren, laat er plaatjes opplakken van Willem-
Alexander en Maxima et cetera. Aan de zijkant kun je stroken 
rood/wit/blauw papier nieten, die je vervolgens met een schaar krult. 
Bovenop kun je vier  stroken oranje papier kruislings over elkaar heen 
buigen en vastnieten.  
 
Dit knutselwerkje bevordert de fijne motoriek..  
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https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.jufanke.nl/afbeeldingen/kroon versieren.JPG&imgrefurl=http://www.jufanke.nl/themakerst.html&docid=m7b10CB0QkcNVM&tbnid=1wmxvqOJcIe0uM:&vet=10ahUKEwi72uOt3aDTAhUFUhQKHbN8CmwQMwhPKBQwFA..i&w=403&h=299&bih=793&biw=1537&q=kroon knutselen&ved=0ahUKEwi72uOt3aDTAhUFUhQKHbN8CmwQMwhPKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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Samen knutselen 

Vlag 

 

Benodigdheden: 

• Blauw, rood, oranje en wit papier.  

• Scharen, lijm, touw. 

 

Werkwijze: 

Knip samen met de oudere kinderen driehoeken en vierkanten en uit het 

papier. Knip bij de rondjes een rechthoekige plakstrook De jongere kinderen 

kunnen deze vlaggetjes versieren. Je kunt ze er rondjes of streepjes op laten 

tekenen of de allerkleinsten ze met stickers, stempels e.d. laten versieren. 

Plak hierna de vlaggetjes in de volgorde oranje, rood, wit blauw met de 

kinderen aan het touw door bovenaan een strook om te buigen en dit aan 

de vlaggetjes te bevestigen.   

 

 

 

TIP  Bespreek en/of leer de kleuren oranje, rood, wit, blauw aan de 

kinderen. Leer hen ook de figuren driehoek en vierkant.  

 

 


