
Voorbereiding:
Knip voor elk kind een stukje van 2 x 4 cm (patroon A) uit het gummivel en kleef dit met de dubbelzijdige plakband op een luciferdoosje. 
Dit wordt een stempel om het patroon op de zak te stempelen.

Teken het patroon van de muts (patroon B) 20 keer over op de gummivellen en knip ruwweg rondom uit. 

Verdeel 1 papieren zak per persoon
 1 stempel per persoon
 1 muts per persoon
 de verf in mengpotjes, per persoon of over verschillende groepjes.

Werkwijze:

STAP 1
Breng met behulp van een sponsje de bruine verf aan op de  
(zelfgemaakte) stempel. Druk af op de voorkant van de zak.
Herhaal dit tot de hele voorkant van de zak een baksteenpatroon 
heeft. Elke nieuwe rij staat geschrankt ten op zichte van de vorige.

STAP 2 
Laat drogen. Plooi vervolgens de bovenkant van de zak twee  
keer om.

Pakket nr. 2050536

Dit pakket bevat:
0011456 1x Gummivel 30 x 45 cm 2 mm muntgroen
0011443 1x Gummivel 30 x 45 cm 2 mm lila
0011428 1x Gummivel 30 x 45 cm 2 mm rood
0378001 7x Papieren zak 41 x 18 x 12 cm 3 stuks wit/kraft
1970512 1x Plakband dubbelzijdig extra sterk 12 mm x 10 m
0421018 1x Talens Ace Acryl tube 75 ml Sienna gebrand
0632018 2x Pluim 10 cm 12 stuks kleurenmix
1530270 2x Blanco luciferdoosjes 10 stuks

Uit je eigen knutselkast:

Schaar 
Potlood 
Sponsjes 
Prikpen of dikke naald
Lege plastiek potjes

PIEPENDE PIETENZAK

ZELFS DE ALLERKLEINSTEN KUNNEN DEZE GRAPPIGE SCHOORSTEEN MAKEN. IDEAAL OM PEPERNOTEN EN 

MANDARIJNTJES IN TE VERZAMELEN.
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Kopieer deze werkomschrijving of download de tekst en foto’s  
van dit creapakket op debanier.be/CPT8577 



Abonneer je op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze nieuwste creapakketten!

Werkwijze (vervolg):

STAP 3 
Knip het mutspatroon uit de gummi.
Maak met een prikpen 2 gaatjes op 1 cm schuin boven elkaar.

STAP 4 
Steek de pluim door deze gaatjes.

STAP 5 
Kleef op de rechte rand van de muts een strook dubbelzijdige 
plakband.

STAP 6
Kleef de muts met de dubbelzijdige tape aan de binnenzijde van de 
zak vast.

Tips: 
Voor de echt jonge knutselaars kun je de mutsen op voorhand uitknippen. Maar met een goede (hulp)schaar en wat geduld is knippen 
door een gummivel een toffe manier om de kneepjes van het knippen te leren. 

Extra tijd? Maak samen lekkere koekjes om de zak te vullen.


