
PIÑATA
Let’s make a

Bekijk eerst de snelle tutorial video. Dit geeft je alvast een overzicht van hoe 
dit knutselproject loopt. Als je twijfelt of er lukt iets niet, hieronder staat het 

ook in stappen toegelicht. Niet vergeten, knutselen is keihard prutsen, 
smossen en proberen! Als het niet meteen lukt, geen probleem, just try again. 

Stap 1: Blaas de ballon op, zo groot als je zelf wil. Probeer maar, hij kan echt heeeeeel 
groot worden.

Stap 2: Pak de ballon in met krantenpapier. Plak het krantenpapier vast met plakband 
of tape. Belangrijk is dat het papier niet vastplakt aan de ballon. Pak hem dus in als 
een cadeautje.

Stap 3: Snij of knip honderdduizend strookjes papier uit een krant. 
Neem een bord of kom en vul het met lijm. Begin de strookjes op de ballon te lijmen. 

Dit blijf je doen tot de ballon helemaal bedekt is. Als de eerste laag klaar is, laat die een 
kwartier drogen en begin aan de tweede laag. Doe dit opnieuw voor een derde laag. 
Hoe meer lagen, hoe steviger de piñata zal zijn.

Stap 4: Als alle lagen bevestigd zijn, neem je de papieren bekers. Breng lijm aan op de 
rand van elke beker en kleef de ballon vol bekers, kies zelf hoeveel je er wil. Let op, 2 
bekers kleef je met de open zijde naar buiten toe. Hier komen de ogen van het 
coronavirus.

Stap 5: Je kan de bekers extra goed bevestigen met stukjes plakband.

Stap 6: Haal het groene frizzie papier boven en begin de ballon en de bekers helemaal 
te beplakken. Dit werkt het beste als je een penseel gebruikt om de lijm aan te 
brengen. Blijf dit doen tot de hele piñata groen is. 

Stap 7: Laat alles drogen. Dit kan een tijdje duren maar het is belangrijk dat de piñata 
helemaal droog is voor je verder gaat.

Stap 8: Neem een scherp mes of schaar en steek het onderaan in de piñata. De ballon 
zal ploffen en je zal deze er makkelijk kunnen uithalen. Maak de inkeping wat groter 
en steek de snoepjes in de piñata. Alles er in? Neem dan enkele strookjes 
krantenpapier en frizzie papier en maak de piñata terug dicht.

Stap 9: Blaas 2 ballonen op maar laat ze klein zodat ze in de 2 bekers passen, die de 
ogen vormen van het virus. Teken 2 oogjes op de ballonnen of kleef er 2 rondjes op.

Stap 10: Hang de piñata op, sla hem helemaal stuk en tadaaaa! Enjoy! Candy!!!

Stap 11: Zit je echt vast? Laat het ons weten via mail of onze
social media en we proberen jou zo snel mogelijk te helpen.


