
 

 

 

Kerst- knutsel 

 

Kerststal 

 
 

Wat heb je nodig? 

- Vilt papier (groen, zwart, roze 

en wit) 

- Eierdoos 

- Witte chenille-draad  

- Stift (zwart en rood) 

- 3 Ballen (hout of schuimbal) 

- Verf (bruin, blauw en geel) 

- Verfkwast  

- Wol 

- Dikke draad 

- Stro of mos 

- 2 oogjes 

- Schaar 

- Lijm 

    

 

 Hoe maak je het? 

 Verf het onderste deel van de eierdoos bruin. 

 Verf het bovenste deel van de eierdoos blauw. 

 Verf in het bovenste deel van de eierdoos met geel een paar puntjes.(dit zijn 

sterren). 

 Teken met de zwarte stift op iedere bal 2 ogen. 

 Teken met de rode stift op iedere bal een mond. 



 

 

 Knip uit het witte vilt papier een hoofddoek voor Maria. 

 Plak de hoofddoek op een bal.  

 Knip uit het zwarte vilt papier een hoofddoek voor Joseph.  

 Plak de hoofddoek op een andere bal.  

 Bind de dikke draad om het hoofd van Joseph. 

 Knip uit het roze vilt papier een jurk voor Maria. 

 Plak de jurk vast aan de bal. 

 Knip uit het groene vilt papier een mantel voor Joseph. 

 Plak de mantel vast aan de andere bal. 

 Knip uit het witte vilt papier een deken voor het kindje Jezus. 

 Plak de deken om de laatste bal heen. 

 Buig de punt van de chenille draad. Dit is de staf van Joseph. 

 Knip uit het zwarte vilt papier een hoof voor de 

schaap. 

 Plak op het hoofd de 2 oogjes. 

 Knip uit het zwarte vilt papier 4 voeten voor de 

schaap. 

 Plak de voeten en het hoofd van de schaap vast aan 

de wol. 

 Zet de poppetjes in de eierdoos. 

 Vul de rest van de eierdoos met mos of stro. 

 Nu is je kerststal klaar! 

 

 

 

 


