
Hart	  voor	  moederdag,	  zondag	  13	  mei	  
Wat	  heb	  je	  nodig:	  
•	  Rood	  en	  roze	  gekleurd	  papier,	  niet	  te	  dun	  
•	  Schaar	  
•	  Lijm	  
•	  Bonbons	  of	  drop	  
Uit	  het	  rode	  en	  roze	  papier	  knip	  je	  twee	  rechthoeken	  en	  een	  strook	  voor	  een	  hengsel.	  De	  
rechthoek	  moet	  zeker	  drie	  keer	  zo	  lang	  zijn	  als	  breed.	  	  
Vouw	  de	  rechthoeken	  zo	  dat	  de	  vouw	  aan	  de	  korte	  zijde	  komt	  te	  zitten.	  	  
De	  open	  kant	  knip	  je	  mooi	  rond	  met	  een	  schaar.	  Je	  kunt	  ze	  over	  elkaar	  
heen	  leggen	  en	  dan	  beide	  met	  dezelfde	  ronding	  knippen.	  De	  kant	  met	  de	  vouw	  knip	  je	  
vijf	  keer	  in	  zoals	  op	  de	  tekening	  hieronder.	  Zorg	  er	  zeker	  voor	  dat	  de	  lengte	  X	  van	  het	  
inknippen	  iets	  groter	  is	  dan	  de	  breedte	  Y	  van	  het	  papier.	  (Ong.	  1	  mm	  per	  strook)	  Anders	  
wordt	  het	  vlechten	  erg	  moeilijk.	  De	  beide	  delen	  moet	  je	  nu	  in	  elkaar	  vlechten	  zoals	  je	  
ook	  op	  de	  tekening	  ziet.	  Dit	  is	  even	  een	  heel	  gepuzzel	  maar	  is	  best	  te	  doen.	  
Hiernaast	  zie	  je	  een	  klein	  stukje	  in	  het	  groot	  en	  op	  het	  plaatje,	  de	  stroken	  
hebben	  een	  letter	  gekregen.	  
Begin	  met	  strook	  A	  en	  vouw	  die	  OM	  strook	  6,	  dan	  DOOR	  strook	  5	  en	  zo	  
verder	  om	  4,	  door	  3,	  om	  2	  en	  door	  1.	  
Dan	  strook	  6	  afwerken.	  Om	  B,	  door	  C,	  om	  D,	  door	  E	  en	  om	  F.	  
Strook	  B	  weer	  om	  5,	  door	  4,	  om	  3,	  door	  2	  en	  om	  1.	  
En	  zo	  de	  stroken	  allemaal	  afwerken.	  
Dan	  als	  laatste	  nog	  even	  een	  hengsel	  er	  aan	  lijmen.	  
Nu	  kan	  je	  het	  hart	  vullen	  met	  bonbons	  of	  bloemen.	  Hier	  zal	  je	  moeder	  
heel	  blij	  mee	  zijn.	  
Voor	  dit	  knutselwerkje	  geldt	  ©	  Copyright	  www.knutselidee.nl	  Op	  de	  site	  staat	  ook	  een	  
filmpje	  om	  je	  te	  helpen	  bij	  het	  maken	  van	  het	  	  hartje.	  
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