
 

Zomerse ananassen
Verschillende manieren om een ananas te knutselen
Met deze tropische ananassen kan de zomer gelijk beginnen. Kies je variant en 
ga aan de slag! 

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• Een (dun) stuk hout
• Een ananasvorm uit de bijlage
• Spijkers 

• Hamer
• Dun touw (geel en groen)
• Plakband
• Schaar

Wat heb je nodig voor "de getimmerde ananas"?

Wat gaan we doen?
We maken een hele gave ananas met behulp van spijkers en touw! Het lijkt erg ingewikkeld, maar met de 
hulp van onze bijlage wordt het een eitje!

Aan de slag!
• Print de bijlage uit en plak de hoeken hiervan vast op het stuk hout wat je wilt gebruiken. Je kunt hier 

het beste plakband voor gebruiken.
• Op ieder stipje moet één spijker worden getimmerd. Doe dit op een rustig tempo, zodat de spijkers er 

netjes en recht in worden geslagen. Ze hoeven er niet heel diep ingeslagen te worden. Als je ze te 
diep slaat, heb je de kans dat het scherpe uiteinde er aan de achterkant uit komt.

 



 

• Als alle spijkers in zijn ingeslagen kun je het papier verwijderen.
• Begin met het onderste gedeelte van de ananas. Pak een bol met dun touw en ga eerst om de rand 

heen (nog niet door het midden). Als je de hele rand hebt gehad, kun je kris kras door het middelste 
gedeelte gaan. Ga hier mee door totdat de hele binnenkant is gevuld met geel touw, of totdat je 
tevreden bent. Knoop het stevig vast aan een spijker en knip het af.

• Maak de bovenkant van de ananas nu op dezelfde manier als de onderkant. Gebruik hier groen touw 
voor.

• Klaar! Waar ga jij deze mooie plank neerzetten?

• Dun touw (in een kleur naar keuze)
• Gele knopen; een mix van leuke vormen en 

tinten (voor het voorbeeld zijn er ong. 40 
gebruikt)

• Groene vilt

• Schaar
• Lijm(pistool)

Wat heb je nodig voor "de ananas-ketting"?

 



 

Wat gaan we doen?
We gaan rijgen, en maken hierdoor een hele mooie ananas-ketting! Rijgen is leuk, maar het is ook nog eens 
erg goed voor de fijne motoriek. Het ziet er erg leuk uit en je komt meteen in zomerse sferen.
Je hebt wel veel knopen nodig voor deze activiteit! Dus verzamel er genoeg, en/of vraag of de kinderen zelf 
knopen mee kunnen nemen van thuis.

Aan de slag!
• Knip het uiteinde diagonaal af, zodat je de knopen hier gemakkelijker aan kunt rijgen. Meet 

vervolgens het stuk touw op, zodat het straks gemakkelijk over het hoofd heen kan worden gedaan. 
Het zou zonde zijn als de ketting uiteindelijk te klein blijkt te zijn.

• Rijg een paar knopen achter elkaar aan het touw, zodat je een ananasvorm maakt.
• Druk de knopen tegen elkaar en knoop een knoop direct boven en onder, om de stapel bij elkaar te 

houden.
• Herhaal dit steeds bij elke ananas en zorg er voor dat er ongeveer een paar centimeter tussen elke 

ananas zit. 
• Als je genoeg ananassen aan je ketting hebt geregen bind je de uiteinden van het touw aan 

elkaar. Nu ziet het er al super leuk uit!
• Knip uit vilt de topjes van de ananas. Doe dit op je eigen manier. Het hoeft niet perfect!
• Lijm de ananastoppen op de toppen van elke stapel en laat dit drogen. Je kunt hier ook een beetje 

lijm uit een lijmpistool voor gebruiken, zodat het direct goed vastzit.
• Klaar is de ketting! Je kunt hem dragen zodra de lijm goed droog is.

• kurken
• gouden verf
• kwasten
• zwarte stift

• kleine groene pompons
• lijm

Wat heb je nodig voor "de ananas van een kurk"?

 



 

Wat gaan we doen?
Van 'saaie' kale kurken maken we schattige kleine ananasjes. We verven ze en versieren ze met stift en een 
groene pompon. Houd er rekening mee dat de verf eerst even moet drogen voordat je verder gaat met het 
versieren hiervan.

Aan de slag!
• Verf de kurk(en) in een gouden kleur en laat dit goed drogen.
• Zodra de kurk droog is kun je het gaan versieren met zwarte stift.
• Plak hier vervolgens een groene mini-pompon op.
• Klaar!

Tip: Je kunt de ananasjes neerzetten voor een gezellige en zomerse sfeer. Ook zou je er een paar met een 
lijmpistool aan een touw kunnen hangen om hier een leuke slinger van te maken!

• Eén dennenappel per ananas
• Groen papier
• Schaar
• Gele verf

• Kwast
• Lijm(pistool)

Wat heb je nodig voor "de ananas van een dennenappel"?

 



 

Wat gaan we doen?
We maken een ananas met behulp van een dennenappel! Je kunt de dennenappels in de winkel kopen (bij 
de Action bijvoorbeeld), maar je zou ze uiteraard ook zelf kunnen zoeken voordat je hiermee begint.
Houd er rekening mee dat de dennenappel moet drogen! Het hoeft niet helemaal droog te zijn als je de 
groene sprieten opplakt, maar als je het direct opplakt zal de verf zeer waarschijnlijk erg afgeven en 
vervagen. Dat is zonde!

Aan de slag!
• Verf de dennenappel helemaal geel. Laat dit drogen.
• Knip groene sprieten zoals op de foto hier onder en knip hier vervolgens stroken van.
• Lijm de stroken vast aan de bovenkant van de dennenappel. Het is het mooiste als je de sprieten een 

beetje in de openingen kan duwen, zodat het er wat in wegvalt. Je kunt het met gewone lijm 
vastplakken, maar je kunt hier ook het lijmpistool voor gebruiken.

• Klaar is de ananas!

Bronnen:
• https://www.modices.com.br/moda/diy-de-string-art/
• https://raisingwhasians.com
• http://kidolindo.com/2016/09/30/kozalaktan-ananas/
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