
De schattige upcycling
sneeuwpop

Knutselen voor Kerstmis 
met kinderen



De schattige sneeuwpop is niet alleen een blikvanger op de vensterbank, maar bestaat daarnaast ook 
nog eens uit oude bloempotten. Het is dus een mooi, duurzaam upcycling idee dat je samen met je kind 
kunt maken. Zoek daarom je oude bloempotten bij elkaar en schenk ze een nieuw leven!

Neem de bloempotten en beschilder 
deze met witte acrylverf. Laat ze ver-
volgens een paar uur drogen. 

Handleiding: een schattige sneeuwpop van oude 
bloempotten 

Handleiding

Anleitung

Materialen
Oude bloempotten (bij voorkeur van klei)

Witte acrylverf

Zwart knutselpapier

Schaar, lijmstift en lijmpistool

Optioneel: oude knopen of wiebelige ogen

Optioneel: kleine kleipotten, dikker touw & zwarte acrylverf













1

In de tussentijd kun je je bezig houden 
met de kleren van de sneeuwpop. 
Hiervoor kun je gebruik maken van ons 
knutselblad. Je kunt de afzonderlijke 
onderdelen uitknippen en inkleuren 
of als sjabloon gebruiken. Hiervoor leg 
je het uitgeknipte onderdeel op een 
kleurrijk stuk karton, trek je dit om en 
knip je het uit. De details moet je dan 
zelf nog zetten. 
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Wanneer je geschilderde bloempot-
ten droog zijn, kun je ze nu op elkaar 
zetten of aan elkaar vastplakken. Als 
je maar één pot hebt, is dat ook geen 
probleem. Dan tover je gewoon een 
grappig sneeuwpopgezicht tevoor-
schijn.

3



Lijm nu de ogen, de wortelneus en de mond 
op de pot. Bevestig vervolgens de armen aan 
het lichaam van je sneeuwpop en de bezem 
aan de binnenkant van de hand. 
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Nu kun je de uitgeknipte knopen vastlijmen 
of je gebruikt oude knopen. 

5

Nu ontbreekt alleen nog de mooie cilinder-
hoed. Hiervoor knip je de drie knipsels (de 
kleine en grote cirkel en het lange midden-
stuk) uit en breng ze over op zwart knutsel-
karton. 
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De grote cirkel is de rand van de hoed. Daar-
bovenop komt het middenstuk, die je in een 
cirkel buigt en vastlijmt. Buig de kleine lipjes 
aan de boven- en onderkant naar binnen en 
lijm het middenstuk in het midden van de 
cirkel die als rand van de hoed fungeert. Nu 
hoef je alleen nog maar de kleinere cirkel 
bovenop te bevestigen en voilà: je hebt een 
mooie cilinderhoed voor je sneeuwpop. Als 
toevoeging kun je de hoed nog versieren met 
een mooi lint. 
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Optionele stap: Als je je sneeuwpop nog 
twee hangende benen wilt geven die vanaf 
de vensterbank kunnen bungelen, dan heb je 
nog twee kleinere potjes nodig. Schilder deze 
zwart, bruin of koperkleurig. Haal een ge-
kleurd touwtje of koordje door de bodem van 
de potjes en maak een dikke knoop zodat de 
potjes niet van het touw kunnen glijden. Lijm 
tot slot het andere uiteinde van het touw aan 
de binnenkant van het onderlijf. 
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