
'Thuis-Knutsel-folder' 

Zoek rond jouw huis of in het park naar mooie bladeren en ga zelf aan de slag! 

In deze folder hebben wij 5 knutselprojecten uitgewerkt. Kies of doe ze allemaal en mail 

een foto van jouw knutselwerk naar Kirsten k.hendriks@dordrecht.nl. Onder de thuis-

knutsels kiezen we een winnaar van een mooie prijs! 

Project 1: herfstkrans (makkelijke en moeilijke versie) 
Herfstkrans, makkelijke versie 
Nodig: 
1 x papier bord 
Lint 
Lijm 
Bladeren, goed gedroogd 
 

1. Knip het middelste gedeelte uit het bord, zodat je alleen de buitenste rand overhoudt. 
2. Beplak de papieren krans met bladeren. 
3. Knoop er een lint om en hang op! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Herfstkrans, luxe versie 
Nodig: 
1 x krans (tuincentrum) 
IJzerdraad 
Veel bladeren in zoveel mogelijk mooie najaarstinten, goed gedroogd. 
 

1. Wikkel het ijzerdraad een paar keer om de krans met een afstand van 2 centimeter tussen de 
draden. Wikkel niet te strak, maar ook niet losjes! (Afhankelijk van de krans die je hebt heb je 
wel of geen ijzerdraad nodig. Bij de gebruikte krans kunnen de bladeren gewoon ingestoken 
worden) 

2. Steek de bladeren tussen de ijzerdraden, zoveel dat de krans niet meer zichtbaar is. Steek ze 
voor het mooiste effect vanaf 1 kant in. 

3. Blijf stap 1 en 2 herhalen tot je helemaal rond bent. 
4. Hang aan een spijker of bind er een lintje omheen. 
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Project 2: Slinger 
Nodig: 
Keukentouw, 3 meter (voor 3 meter slinger, maar maak hem zo lang je wilt) 
Eventueel lint 
Bladeren 
Verf, glitters of glitterverf 
Perforator 
 

1. Verf de bladeren in jouw mooiste kleuren, strooi er glitters of sterren op… net wat jij mooi 
vindt. 

2. Laat de bladeren drogen, hang een lintje of stuk touw aan het steeltje en hang aan het 
keukentouw. Je kan ook met een perforator een gaatje maken in het blad en daar een lintje 
doortrekken. 

3. Hang de slinger op, mooist tegen de muur, met de versierde kant de kamer in. 
 

  



Project 3: schaal 
Nodig: 
Ballon 
Alleslijm of behanglijm (dit laat minder lijmresten achter!) 
Stevige herfstbladeren, goed gedroogd. 
 

1. Beplak een opgeblazen ballon voor de helft met bladeren, eventueel in een mooi patroon 
met allemaal bladeren van dezelfde boom. Zorg dat de bladeren elkaar wat overlappen en 
gebruik voldoende lijm. 

2. Wacht tot de lijm goed droog is, prik de ballon lek en haal hem voorzichtig uit de schaal. 
3. De schaal zal niet sterk genoeg zijn voor appels, peren of pompoenen, maar met sterke 

bladeren wel voor bijvoorbeeld walnoten. 

 
 
Project 4: Windlicht 
Nodig:  
Vloeipapier wit of in kleur 
Bladeren 
Alleslijm of behanglijm 
1 of 2 grote glazen potten 
 

1. Knip het vel vloeipapier in gelijke stroken, die qua breedte om je pot passen. Besmeer 1 
strook geheel met lijm, beplak met bladeren en plak er een tweede strook bovenop 
(eventueel met wat extra lijm op de bladeren) 

2. Pas de strook om je pot en knip overtollig weg. 
3. Smeer je pot ook in met lijm en plak de dubbele strook om je pot.  
4. Laat drogen en doe er een waxinelichtje in! 

 

  



 
 
 
Project 5: Pompoen-lampion 
Nodig: 
Grote, ronde ballon 
Keukentouw 
Behanglijm 
Vloeipapier 
Oranje verf 
 

1. Blaas de ballon op, knoop hem dicht en knoop er een touw omheen, zie foto. Knoop hem zo 
strak, dat er een mooi pompoen-patroon in komt, niet zo strak dat hij knapt! 

2. Besmeer de gehele ballon met behanglijm (best met je handen) en beplak met een laag 
vloeipapier (in stukken gescheurd), smeer over de eerste laag weer lijm en beplak met een 
tweede laag vloeipapier. Herhaal nogmaals voor een derde laag. 

3. Laat de 'pompoen' goed drogen. +/- 1 dag 
4. Maak nu nog 3 lagen en zorg dat je de buitenste laag mooi strak maakt. (Veel lijm en kleinere 

stukjes) 
5. Deze laag moet ook weer goed drogen en uitharden. Dan de ballon lekprikken en eruit halen 

en probeer ook je touwtje eruit te halen. 
6. Je kan nu een gezichtje insnijden met een mesje (voorzichtig!). Wil je hem als lampion 

gebruiken kan je vier gaatjes maken, waar je een touwtje doorheen kan trekken. 
7. Waxinelichtje erin en klaar! 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 


