
Harmonica vis.  

 

Hoe leuk is deze vis. Na het maken kun je de vis inleveren en dan komt deze met 

de kerk school en gezinsdienst in de kerk hangen.  

 
Benodigdheden: 

 D IVERSE KLEUREN PAPIER DIE JIJ  LEUK VINDT  
 STEVIG PAPIER  
 SATÉ STOKJES  
 L IJM  
 SCHAAR  

 
Werkbeschrijving:  

Begin met het midden stuk van de vis.  

De harmonica.  

Gebruik hier een papier voor naar keuzen. Of het vierkant of langwerpig is, dat 

maakt niet zo heel veel uit. vouw dit als een harmonica. Maak de banen 

ongeveer 1 centimeter breed. 

 

Teken een ovaal op stevig papier. Zorg dat deze zo breed word als de harmonica.  

Knip het ovaal uit 

Teken en beplak het ovaal naar eigen inzicht.  

 

Teken een vin. Maak deze iets langer dan dat zichtb aar zal zijn.  

Dit zodat je het kan opplakken.  

Knip deze uit en beplak het naar eigen inzicht.  

Knip het ovaal doormidden 

Plak de harmonica tussen de twee delen van het ovaal in. Voeg de vin ook toe 

(aan de achterkant van de vis.)  

Plak de saté stokjes aan de twee ovale delen van de vis vast.  

En klaar voor gebruik is de harmonica vis.  

 



Inktvis knutselen: 

 

Voor zijn hoofd moet je een doosje zoeken en inpakken in gekleurd papier. 

 

Daarna maak je van stroken gekleurd papier muizentrappetjes.  

Op elkaar lijmen en daarna steeds over elkaar heen vouwen. 

 

Lijm de 8 muizentrappetjes vast op het doosje. Knip oogjes en een mond en lijm die 
vast op het hoofd van de inktvis. 

Klaar is je inktvis.  

 

 

 

 



Een krab van een eierdoosje. 

je verft hem rood en dan plak je er van chenilledraad een paar pootjes en 

knijpers aan, plus een paar wiebelogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schildpad:  

 
Benodigdheden: 

 WEGWERPBORDEN  
 CREPE PAPIER OF VLIEGER PAPIER  
 L IJM  
 STEVIG PAPIER  
 W IEBEL OOGJES (OPTIONEEL) 
 SCHAAR  
 KWAST 

 
  

Werkbeschrijving:  

Scheur verschillende kleuren papier in stukjes.   

Smeer een deel van het bord in met lijm. Verdeel de lijm met een kwast.  

Plaats stukjes papier op het bord.   

Ga hier net zolang mee door totdat het bord geheel is bedekt. Plak stukjes 

papier over elkaar heen. Doordat vliegerpapier/ crepe papier doorzichtig is zie 

je andere kleuren er doorheen en mengen de kleuren.  

Teken en knip op het stevige papier en 1 poot en een staart uit.  

Leg de poot op het papier en trek het nog 4 keer over.  

Knip de poten uit. (zie foto→)  

1 poot is de kop. Plak die als eerste aan de onderkant van het bord vast zodat je 

weet waar de rest geplakt moet worden.  

Plak de poten en staart op de onderkant van het bord vast.  

Plak de wiebeloogjes vast op de kop en klaar is de schildpad.  



 

 
  

Tip: 

Om de poten, staart en kop goed vast te kunnen plakken heb ik   de uiteinde van 

de onderdelen omgevouwen. Zo kan je het beter aan de onderkant van het bord 

vast maken. met lijm en om het op zijn plek te houden met een stukje tape.  

 


