
 

Knutsel je eigen keukenschort
Van kranten maken we ons eigen keukenschort 
Aan de slag in de keuken en niet op te hoeven letten of je op je kleding knoeit? 
Draag dan een zelfgemaakt schort. We maken er eentje van kranten!

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, 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

Wat heb je nodig?
• oude kranten
• touw
• plakband
• schaar
• evt. materiaal om te versieren

Voorbereiding
Verzamel oude kranten en zet de materialen klaar voor deze activiteit. 

Aan de slag!
Een keukenschort knutselen is iets wat je niet zo snel verwacht. Maar het kan makkelijk. Leg drie dubbele 
krantenpagina's op elkaar en kies voor de voorkant een pagina die je mooi vindt door de tekst of de foto's. 

Vouw ze in de lengte doormidden en knip aan de bovenkant, tot zo'n 10 centimeter boven de vouw, een 
rond stuk uit. (Het stuk tussen 1 en 2 op onderstaande afbeelding.)

 



 

Open het geheel weer en vouw de bovenkant ongeveer 2,5 centimeter om (bij 1 op de tekening).
Leg een touwtje van een halve meter in de vouw en plak hem dicht met plakband. Knoop de uiteinden 
samen, zodat de lus makkelijk over je hoofd gaat. 
Prik op heuphoogte (bij 2) een gaatje aan beide kanten in de krant en doe hier ook een touwtje door. Laat 
het touwtje aan de binnenkant van het ene gaatje naar het andere gaatje lopen en plak dit met plakband 
goed vast. Pimp je keukenschort met kleur! Stempel er leuke appeltjes op bijvoorbeeld.

Als het schort na het koken erg smerig is geworden dan gooi je het gewoon weg en maak je een 
nieuwe! Veel plezier!

 


