
Quarantaine Knutselen



Hallo allemaal,

Hebben jullie al het snoep in huis al opgegeten, de hond al 
tien keer uitgelaten en al je huiswerk al af? Hier zijn een 
aantal leuke knutselprojecten die je kunt maken van 
spullen die je ouders de afgelopen week hebben 
gehamsterd. 

Dankzij het Coronavirus gaan de naschoolse workshops 
ook niet door en dat vind ik natuurlijk heel erg jammer! 
Daarom heb ik een aantal leuke opdrachten verzameld die 
jullie thuis kunnen maken. Zo hoop ik dat jullie je niet 
hoeven te vervelen. 

Blijf gezond en veel plezier met deze opdrachten!

Groeten Anna



Wc-rollen

Je hebt vast wel gehoord dat iedereen 
massaal wc-papier heeft ingeslagen. 
Misschien hebben jullie ook wel wat 
extra rollen in huis gehaald en dat komt 
mooi uit! Hieronder vind je een aantal 
leuke dingen die je kunt doen met de 
lege rolletjes, dus gooi die niet weg!

Quarantaine-vraag: 
Hoe zou jij je billen schoon maken als 
het wc-papier op is? Gebruik je een 
oude krant of ga je onder de douche 
staan?



Opdracht 1:
Knikkerbaan maken

Benodigdheden:

- Wc-rollen of keukenpapier-rollen
- Lijm
- Niettang en nietjes
- Schaar
- Knikkers
- Verf
- Karton
- (eventueel behangerslijm en kranten voor 

papier maché)



Werk voor je knikkerbaan van hoog 
naar laag. Gebruik hele wc-rollen voor 
de pilaren van je knikkerbaan. 
Misschien moet je er zelfs een paar 
rollen aan elkaar maken om extra 
hoogte te krijgen. Door de pilaren aan 
de onderkant in te knippen en aan een 
stuk karton vast te maken, word je 
baan een stuk steviger. Gebruik 
vervolgens in de lengte doorgeknipte 
wc-rollen voor je baan. Je kunt 
halverwege je pilaren gaten maken en 
daar je baan in vastmaken. Je kunt ook 
de baan naast je pilaren bevestigen, 
zoals op het plaatje op de vorige 
pagina. Experimenteer en wees niet 
bang om verschillende dingen uit te 
proberen. Maak als laatste aan het 
einde van je knikkerbaan een bakje om 
de knikkers in op te vangen. 

TIP: Mix wat 
behangerslijm met water 
en gebruik krantenstroken 
gedipt in dit lijmmengsel 
om je knikkerbaan extra 
stevig te maken.,

Waarschuwing: 

Raak niet gefrustreerd als je baan niet 
in één keer perfect werkt! Maak juist 
verschillende proefopstellingen, totdat 
je knikkers soepel door de baan rollen. 
Plak of niet pas daarna alle onderdelen 
definitief vast.



Ik denk dat degene die deze 
knikkerbaan heeft gemaakt, heel lang 
in quarantaine heeft gezeten.

Je ziet hier wel dat je ook andere 
materialen kunt gebruiken om je 
knikkerbaan steviger en groter te 
maken. Denk maar aan melkpakken, 
of legen flessen.



Eierdozen

Ook eierdozen zijn perfect 
knutselmateriaal. Zeg maar tegen je 
ouders dat je super veel zin hebt in 
pannenkoeken of begin dit jaar extra 
vroeg met paaseieren verstoppen, dan 
heb je sneller een lege eierdoos en 
kan je sneller aan de slag met de 
volgende opdracht.



Opdracht 2:
Maskers maken

Benodigdheden:

- Eierdozen
- Schaar
- Verf
- Elastiek of stokje
- (eventueel veren)
- (eventueel gekleurd papier)



Knip twee (of drie) bakjes uit de 
eierdoos. Prik daarna in het midden van 
de bakjes gaatjes om doorheen te kijken. 
Versier je masker zo mooi als je maar 
kunt! Maak als laatste een touwtje of 
elastiekje vast aan de zijkanten van het 
masker, zodat het op je hoofd blijft zitten. 
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om 
een stokje aan de zijkant te maken om 
het masker daarmee voor je gezicht te 
houden.

TIP: Knip als je een vogel wilt zijn 
ook een van de punten van de 
eierdoos uit. Zo heb je meteen 
een snavel. En heb je geen veren 
in huis om je vogel mee te 
versieren? Knip dan zelf veren uit 
van gekleurd papier.



Hier nog wat inspiratie om weer hele andere maskers te 
maken van je eierdozen. Je kunt zelf kiezen of je er gaten in 
maakt voor de ogen en een touwtje voor om je hoofd, of dat 
je je masker liever aan de muur hangt als kunstwerk.



Melkpakken

Ook pakken houdbare melk blijken erg populair 
onder de hamsteraars. Maar waar komt het woord 
hamsteren eigenlijk vandaan?

Hamsteren komt, zoals je misschien al wel dacht, van de hamster. Dit diertje verzameld zoveel mogelijk eten in zijn wangzakken en 
brengt het naar een veilige plek, waar hij het verstopt voor de winter, want dan is het moeilijker om eten te vinden. 

In de Eerste wereld oorlog is ‘hamsteren’ een werkwoord geworden voor mensen die in moeilijke tijden extra eten, brandstoffen en/of 
gebruiksproducten inslaan. Dit massaal inslaan gebeurde ook tijdens de Antonijnse Plaag in de Oudheid, de Zwarte Dood in de 
Middeleeuwen, de Spaanse Griep (1918-1920) en nu ook tijdens het huidige Coronavirus.

De eerste keer dat het woord ‘hamsteren’ op deze manier werd gebruikt, was in 1916 in een artikel in Algemeen Dagblad. De journalist 
beschreef het verschijnsel dat mensen massaal eten en waren insloegen en schreef hierover: ‘hamsteren noemt men het hier’. In 1917 
verscheen een gedicht in het AD waarin de stad Amsterdam omgedoopt werd in ‘Hamsterdam’:

“Het voorraad opslaan neemt steeds toe
Bij burgers, buitenlui en boeren:
De hoofdstad zèlf mag straks terecht
Den naam van …Hamsterdam wel voeren.”



Opdracht 2:
Portemonnee vouwen 

Benodigdheden:

- Leeg melkpak of sappak (wel even schoonspoelen!)
- Schaar
- (eventueel elastiekje)
- (eventueel een touwtje of koordje)
- (eventueel verf, tape, gekleurd papier en/of stof om mee te 

versieren)



Maak het melkpak eerst goed schoon! Gebruik de 
plaatjes op de vorige pagina om de portemonnee te 
vouwen of kijk naar dit youtube-filmpje, waar het ook 
heel duidelijk uitgelegd wordt: 
https://www.youtube.com/watch?v=BpVuAukjXqc 

TIP: Knoop een touwtje 
of koordje aan de 
zijnkant van je 
portemonnee. Zo kan je 
hem ook als tasje bij je 
dragen en raak je hem 
niet kwijt!

TIP: Als je een pak 
hebt zonder 
draaidop, kan je ook 
een elastiekje 
vastmaken aan het 
flapje en die je 
portemonnee dicht 
houdt. Of misschien 
hebben jullie nog 
een stukje klitteband 
in huis, die je erop 
kunt plakken. 

TIP: Wil je niet meer zien dat je portemonnee ooit 
een melkpak was? Bekleed het pak dan voordat je je 
portemonnee gaat vouwen, met gekleurd papier of 
stof. Of verf je pak voordat je begint.

https://www.youtube.com/watch?v=BpVuAukjXqc


Extra TIP:

Ga naar de instagram van “Tussen kunst en Quarantaine” en maak zelf je lievelings kunstwerk na!

https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/


Extra TIP:

Ga naar de instagram van Hotmamahot. Dit is het creatieve collectief waar ik ook deel van uitmaak. Hier 
vind je nog veel meer knutsel en anti-verveel tips!

https://www.instagram.com/hotmamahotcollectief/

https://www.instagram.com/hotmamahotcollectief/

