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Materialen/ 

ingrediënten 

 

Werkwijze 

 bruin en groen knutselkarton  

 schaar ronde voorwerpen om 

over te trekken (kommetjes 

bijvoorbeeld)  

 grijs potlood en gum  

 lijm  

 tissues of crêpepapier  

 perforator  

 touw of wol 

 

Bloesem boom van papier 
6 – 12 jaar | Ontwikkelingsgebied: creativiteit, fijne motoriek 

 

 Pak twee vellen bruin knutselkarton en trek op ieder vel een 

cirkel. Op één vel teken je een kleinere cirkel in het midden 

van de grote cirkel. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld een 

beslagkom over te trekken, en hier een ander kommetje in 

over te trekken die wat kleiner is.  

 Knip de beide cirkels uit. Het is de bedoeling dat je één cirkel 

knipt waarvan de binnenkant open is. En één cirkel die 

helemaal dicht is.  

 Teken op de dichte cirkel een boom met uitstekende takken. 

Je kunt hier het beste grijs potlood voor gebruiken. Als je een 

'foutje' maakt, kun je het zo weer weghalen.  

 Knip de boom uit en plak het met lijm in het midden van de 

open cirkel.  

 Knip bladeren uit groen knutselkarton en plak deze op de 

takken. Plak ook propjes roze papier op de takken.  

 Maak met een perforator een gaatje aan de bovenkant van je 

knutselwerkje en rijg hier een touwtje doorheen, zodat er een 

hanger ontstaat.  

 Klaar! Je kunt hem nu een mooi plekje geven 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 
Wil je dit knutselwerkje met jongere kinderen maken? Dan kun 

je deze variant toepassen! 

 Knip één open cirkel uit. Dit doe je op dezelfde manier als 

hierboven beschreven staat.  

 Knip stroken uit bruin knutselkarton, of gebruik kant- en 

klare stroken.  

 Plak één strook in het midden, van boven naar beneden 

(verticaal), en plak hier schuin 'takken' aan vast.  

 Knip bladeren uit groen knutselkarton en plak deze op de 

takken.  

 Maak met een perforator een gaatje aan de bovenkant van 

je knutselwerkje en rijg hier een touwtje doorheen, zodat er 

een hanger ontstaat.  

 Klaar! Je kunt hem nu een mooi plekje geven. 


