
Een leuk knutselwerkje per dag 

Tekening maken en dan met rietje uitblazen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Of spatten op papier  met verf of potlood en dan mannetjes maken 

  µ 

 

  



Brooddeeg maken 

 

 

Ideetje  



 

  

  



Knip de kaartjes uit en doe wat er op staat  

 



 

Maken je eigen vlinder 

 

 Knip stroken papier en werk van buiten naar binnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maak kuikentjes met mais en pasta 

 

 

  

 



 

 

  



Recept simpele bellenblaas zonder glycerine 
Misschien vraag je je af: hoe maak ik bellenblaas? Gelukkig is het heel makkelijk. Voor het simpele bellenblaas recept 

heb je waarschijnlijk alles al in huis. Je hebt namelijk nodig:  

 

 
 

- 1 kop warm water 

- 2 eetlepels suiker 

- 2 eetlepels afwasmiddel 

NB op de foto staan de ingrediënten afgemeten voor een grote lading. 

 

Hiermee kun je bellenblaas maken zonder glycerine. 

 

Los de suiker op in het water. Voeg het afwasmiddel toe en roer voorzichtig door.  
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Bellenblaas maken - recepten en ideeën voor 
bellenblazers  
Bellen blazen is één van de leukste spelletjes voor buiten. Er is gewoon iets magisch aan die glinsterende, 
zwevende bellen in de lucht. Zelf bellenblaas maken is helemaal niet moeilijk. In deze blogpost heb ik een paar 
snelle recepten voor je én ideeën om zelf bellenblaas stokken te maken. Ook vertel ik je wat over glycerine en waar 

je het kunt kopen. Genieten van je eigen bellenblaasmachine  (lees:kind) tijdens het buitenspelen.    
 

 
 

Hoe maak je bellenblaas? 
Het grote voordeel van een bak bellenblaas ten opzichte van de flesjes die je kant -en-klaar kunt kopen, vind ik het 

gewicht. Ik bedoel: zo'n bak moeten kinderen wel op de grond laten staan en zo'n potje bellenblaas willen ze altijd 
vasthouden. Op een gegeven moment, dit gebeurt vooral bij peuters en kleuters, worden ze zo enthousiast van de 
mooie bellen, letten ze niet goed op en ligt de hele inhoud van het flesje op de grond. Met meestal een verdrietig kind 

als gevolg. Terwijl bellenblaas juist zulk leuk buitenspeelgoed is. 
 
Grote bakken zijn onhandig en te zwaar om op te tillen, dus die laten ze vanzelf al staan. Geen gedoe met het 

vastplakken van potjes en plakranden die je later weer moet verwijderen. Plus de bellenblaas gaat het meestal beter 
doen met de tijd, dus je kunt makkelijk een voorraadje bellenblaas maken.  
 

Voor bellenblaas zijn eigen drie basisingrediënten nodig; water, afwasmiddel en iets zoets. De zoetigheid zorgt ervoor 
dat de bubbels langer in elkaar blijven (het plakt zeg maar). Vaak wordt er ook glycerol, beter bekend als glycerine, 
aan toegevoegd. Hieronder kun je meer lezen over glycerine. 

 
 
Verder heb je een (afsluitbare) bak en wat maatbekers- en lepels nodig. Plus een grote lepel om te roeren. Je kunt 
ook de bellenblaas in een open kom maken en er mee spelen en het dan later met een trechter in een petfles gieten. 

Om de bellenblaas te bewaren moet je de fles of bak afsluiten. Je kunt de hoeveelheden in de recepten gerust 
verdubbelen of meer.  
 

Het beste voeg je het afwasmiddel steeds als laatste toe. Voor goede bellen is het namelijk belangrijk dat de vloeistof 
niet te veel schuimt als je gaat blazen. Om deze reden kun je ook beter niet met een flesje bellenblaas schudden. Als 
de bellenblaas even heeft gestaan is het wel handig om het zeepsop even door te roeren, maar doe dit dus rustig en 

voorzichtig. En fles kun je een keer voorzichtig draaien voor je de inhoud in een bakje giet.  

Ingrediënten tips - bellenblaas maken Dreft en waterhardheid 
Het afwasmiddel dat ik meestal gebruik voor bellenblaas maken is Dreft, meestal groene Dreft. Dit werkt goed. Met 
blauwe Dreft ging het trouwens ook prima. Het belangrijkste is dat je geen afwasmiddel met citroen hebt.  

https://www.mizflurry.nl/2018/04/bellenblaas-maken-recepten-stokjes.html


Hard water zorgt ervoor dat de bellen eerder uit elkaar spatten. Op de site van V itens kun je je waterhardheid 
checken. Wij hebben geen hard water, maar heb je dit wel, dan kun je het beste een fles gedemineraliseerd water 

kopen, bijvoorbeeld bij het Kruidvat. Dit is hetzelfde water wat ook in een strijkbout gaat. 

 

Grote bellenblaas maken 
Mega bellenblaas maken is ook erg leuk om een keer te doen. Hiervoor heb je wel een speciale bellenstok nodig. In 
deze bellenblaas zit onder andere maizena. In het bericht Grote bellenblaas recept lees je alles over het super 

bellenblaas recept. 

 
 

Bellenblaas stokjes maken 
Wellicht heb je nog wat (lege) potjes bellenblaas liggen en kun je de bellenblazers die daar bij zitten hergebruiken. 

Maar misschien heb je juist een grondige opruimsessie achter de rug en niets om bellen mee te blazen. Dan kun je ze 
gemakkelijk zelf maken. Ik laat je hier zes manieren zien waarop je bellenblaas stokken kunt maken. Een ook al heb 
je wel bellenblazers liggen; het zelf maken is gewoon een hele leuke knutselactiviteit om met kinderen te doen.  

Bellenblaas stokjes van pijpenragers (chenille) maken 

Je hebt nodig:  

 

 

- pijpenrager* 
- hobbymesje* 
 

Zo maak je een bellenblazer van een pijpenrager: 
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Deze bellenblazer is super makkelijk en snel te maken. Heb je liever geen vieze bellenblaas handen, dan kun je het 
dopje er aan maken, want de pijpenrager wordt uiteindelijk helemaal nat. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Als je hem 

zonder dopje maakt, hoef je alleen maar een lusje te maken en het uiteinde vast de draaien. Eventueel kun je nog een 
leuke vorm van het lusje maken. 
 

Wil je er één met dop, dan maak je met een (hobby)mesje een klein gaatje in de dop, je sc huift de pijpenrager erdoor 
en je maakt een soort knoopje in de onderkant. Vervolgens schuif je de dop naar beneden en breng je de bovenkant 
in model. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-nm8LqRdASto/Wsu92ugffqI/AAAAAAAB7g4/KHs9CrBIweooQdFL7pvAmM-dKLpWGDQtwCLcBGAs/s1600/bellenblaas_stokjes_pijpenragers-chenille_maken.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-pW11ZIwAjS8/WstY69IX0sI/AAAAAAAB7go/rDKLlLnEvZc_6df8P8cgy5HE_9pVJEkcQCLcBGAs/s1600/bellenblaas_stokjes_pijpenragers-chenille.jpg


 

Bellenblaaskanon meerdere rietjes 

 
 

Deze is ook heel snel en simpel. Je neemt een stuk of twintig rietjes, plakt ze met breed tape aan elkaar en klaar ben 
je. In de bellenblaas dippen en blazen maar. Je krijgt heel veel kleine belletjes aan elkaar. Niet inademen! 
 

Bellenblaas stokjes van binddraad en strijkkralen maken 
Je hebt nodig: 

 

 
 

- binddraad (bijvoorbeeld te koop bij de Blokker) 
- strijkkralen 
- schone dop 

- hobbymesje* 
- koekjesuitstekers (eventueel) 
 

Zo maak je de bellenblazer van binddraad: 
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Neem ongeveer 30 cm van het binddraad en maak van de bovenkant een lusje. Wil je een leuke vorm maken met 

behulp van de koekjesuitsteker dan kun je het beste alvast de omtrek grof meten door het draad om de uitsteker heen 
te leggen. Draai het uiteinde om de lange steel om de lus vast te maken. Rijg vervolgens ongeveer twintig strijkkralen 
aan het stokje. Maak met een hobbymesje een gaat in de dop zodat je het binddraad erdoor kunt steken en rijg nog 

één strijkkraal tegen de dop aan. Draai de rest van het draad strak om de kraal in de dop. Breng tot slot de bovenkant 
in model, eventueel met behulp van de koekjesuitsteker. 

 
 

NB de dop helpt om de handen schoon te houden bij het bellenblazen, maar is natuurlijk  niet essentieel.  
 
Hoe kleiner je het lusje maakt, hoe beter deze werkt. Je kunt er ook een soort bloem van maken met vier kleine lusjes. 

Met deze bellenblazer kun je niet heel veel bellen achter elkaar blazen, maar hij is wel leuk om te knutselen.  

Bellenblazer van halve fles en fruitnetje 
Je hebt nodig: 

 
 
 

- frisdrankfles 
- fruitnetje (bijvoorbeeld van mandarijnen of sinaasappels). Geen netje in huis? Je kunt ook een sok gebruiken :)  
- breed tape 

- schaar 
- stanleymes 
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Zo zet je hem in elkaar: 

 
 
 
Deze bellenblazer zorgt ook voor meerdere bellen aan elkaar. Spoel een frisdrankfles goed om met schoon water. 

Snijd hem dan in tweeën met behulp van het stanleymes (knip het laatste stukje). Knip het fruitnetje doormidden. Plak 
het netje goed vast met het tape over de brede kant van de fles. Knip de randen eventueel weg. In het zeepsop 
dippen en blazen door de kant van de dop. Ook bij deze geldt weer: niet inademen! 

 

Bellenblazer maken van twee rietjes en touw 
Dit is een kleine variant van de bellenstok die je nodig hebt voor super bellen. Met deze bellenblazer kun je 

middelgrote bellen maken. En rietjes en strijkkralen heb je vast wel in huis toch? Dit heb je precies nodig:  
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- 2 rietjes 

- strijkkralen 
- katoenen draad 
- prikpen en -mat 

- stopnaald 
- centimeter 
 

Zo maak je het: 
 

 

Knip de bovenkant, inclusief buiggedeelte, van de rietjes af. Prik in ieder rietje een gaatje met de prikpen op 1 cm van 
de bovenkant. Knip een stuk draad van 1 meter af. Rijg de draad met een stopnaald door de gaatjes. Knoop de rietjes 
vast met ongeveer 30 cm draad er tussen in het midden (dus 35 cm aan de zijkanten). Rijg een strijkkraal aan een 

uiteinde en knoop vast op 25 cm van het rietje. Doe dit ook aan de andere kant. 
 

 
 

Rijg aan iedere kant nog 3 strijkkralen. Knoop de uiteinden aan elkaar. Knip de restjes af.    
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