
Wil je iets bijzonders doen op je verjaardagsfeestje? 
Knutsel een piñata. In Mexico krijgen kinderen altijd 
zo’n piñata op hun verjaardag. Het is een geknutselde 
pop gevuld met snoep en cadeaus. De jarige mag ‘m 
stukslaan totdat alles eruit is gevallen. 

Dit heb je nodig:
 Ballon
 Oude kranten
 Behangplaksel
 Schaar
 Touw
 IJsstokjes
 Kwasten
  3 kleine bekertjes 
van papier

Piñata 

 16 wc-rolletjes
 Lijm
 Zwarte stift
  Verschillende 
kleuren verf

  Vulling voor in 
de piñata: zakjes 
snoep, kleine 
cadeautjes

Maak in de ballon 8 
kruisjes. Knip acht 
lange touwtjes af en 
knoop aan het eind een 
aantal stevige knopen. 
Duw het touw door het 
kruisje en zorg dat de 
knoop dik genoeg is om 
achter het kruisje te 
blijven hangen. Be-
vestig aan elk touwtje 
twee wc-rolletjes en 
niet het touwtje aan 
de zijkant van het wc-
rolletje vast. 

Verf de ballon en de wc-rolletjes  
in dezelfde kleur, behalve de ogen, 
de  mond en de neus. Geef die  
een ander kleurtje. Laat dit goed 
drogen. Als de ballon droog is, kun 
je de oogjes met zwart inkleuren.

Snijd boven in het 
hoofd van de piñata 
een rondje en vul 
de piñata met 
snoep en kleine  
cadeautjes. Maak 
een klein gaatje in het rondje en  
haal daar een lang touw doorheen  
zodat je hem daaraan kunt ophangen. 
Bevestig het touw onder het rondje 
aan een ijsstokje en laat die in piñata 
zodat hij blijft haken. Plak het rondje 
nu goed dicht met goed plakband. 

Knip lange stroken crêpepapier  
en bevestig die aan de wc-rolletjes 
zodat zijn tentakels nog langer lijken. 

Blaas de ballon op en beplak hem met heel veel 
papier-maché. Knip de bekertjes een klein stukje 
in zodat je die op de ballon kunt plakken als 
ogen en neus. Rol een stuk krant op zodat je 
hier de mond van kunt maken. Beplak de hele  
ballon en alles wat je erop hebt geplakt met nog 
meer papier-maché en zorg dat je ook de beker-
tjes goed bedekt, zodat ze goed blijven zitten. 
Laat dit goed drogen. Dat kan even duren.
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