
 

 Ik heb 80 grams papier gebruikt voor deze knutsel. De spiraal heb ik geprint op oranje 80 grams papier. Je kunt ook 
kiezen om aan de puntvorm slierten crêpepapier te lijmen of slierten lint, dat geeft als je heen en weer beweegt 
misschien wel meer effect. 

 
Werkbeschrijving: 
-print blad 1 en 2 
-blad 1 heb ik geprint op oranje 80 grams papier 
-Kleur de onderdelen in als je dat leuk vindt, het hoeft niet, behalve dan het vlammetje 
-Knip nu de onderdelen uit 
-Knip de spiraal via de binnenlijn (ik begon in het midden en knipte zo terug naar de buitenste ring) 
-Vouw het driehoekig geheel op de vouwlijnen 
-die lijm op het blanco vlak en lijm nu het geheel op elkaar 
-Knip de snavel van de duif op het lijntje in het midden los 
-Neem een lucifer en lijm nu de vlam eraan vast 
-doe wat lijm op één kant van het luciferstokje en schuif die nu tussen de snavel en lijm het zo vast 
-Lijm het buikje van de vogel met dubbele plak over de basisduif met vleugels 
-Lijm nu de spiraal vast aan de puntige driehoek (ik heb die aan de binnenkant ervan vastgelijmd) 
-Plak nu de duif op 1 van de vlakken van de driehoek of doe lijm op de achterkant van de punt en schuif nu de duif 
met de buik over de punt heen en lijm de vogel vast op de manier waarop je het zelf mooi vindt. 
 

  

https://www.gelovenisleuk.nl/images/kinderen/knutselen/2019/Pinksteren/duif_met_spiraal.pdf


 

  



 

 



  

 

 



Streeppuzzel Pinksteren – moeilijk! 
 

Hieronder zitten 35 verschillende talen verstopt. De talen slingeren alle kanten op.  
Elk woord gaat minimaal één keer de hoek om. Soms van beneden naar boven, van rechts naar links etc. 
Uiteindelijk houd je 13 letters over. Zet de letters achter elkaar en ontdek hoe het feest eigenlijk heet.   
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Jager in het bos 

 

 



Iberische strijders 
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