
Handleiding masker mammoet 
 

Benodigdheden algemeen:  

- Scharen  

- Pritt stiften of andere lijm  

- Knutselvoorbeelden / handleidingen  

- Zwarte stift voor het tekenen van lijnen etc. 

Benodigdheden masker (per kind) 

- Donkerbruin karton (1 A3 vel) [Dit is inclusief staart.] 

- Wit karton (1 A4 vel)  

- Stof met 'vacht' 2x10 cm óf (licht)bruin karton 2x10 cm 

- Elastiekjes 2 st. of twee stukjes touw. 

Benodigdheden staart (per kind) 

- Stof met ‘vacht’ 5x3 cm óf lichtbruin karton 5x3 cm 

- Stuk draad (lang genoeg om om de heupen te knopen) óf een veiligheidsspeld. 

 

Handleiding 

Stap 1: Print het knipblad uit. Het knipblad kan als mal dienen, waarbij de kinderen (of uzelf) de 

verschillende onderdelen omtrekken, de kinderen (of uzelf) kunnen de verschillende delen 

natekenen of u kunt (als u relatief licht gekleurd papier gebruikt) het knipblad direct op gekleurd 

papier printen. Let u hierbij op dat de slachttanden in het wit gaan. Een andere suggestie is het 

geheel op wit papier printen en de kinderen de mammoet in te laten kleuren of te beplakken. 

Stap 2: Knip de verschillende onderdelen uit. Belangrijk is dat de plakranden aan de oren, slurf en 

slagtanden ook uitgeknipt worden. Vergeet niet de op het knipblad aangegeven gebieden over te 

nemen waar later de losse onderdelen opgeplakt worden. 

Stap 3: Teken in de oren de op het knipblad aangegeven lijn, teken de ‘vouwen’ op de slurf en knip 

het ‘haar’ van de mammoet in model.  

Stap 4: Knipt de gaten uit voor de ogen. 

Stap 5: Plak de slurf, slagtanden, oren en het haar in de aangegeven gebieden op en prik gaatjes in 

de aangegeven gebieden achter de oren. 

Stap 6: Plak het stofje ‘haar/vacht’ op het uiteinde van de strook karton om de staart te maken. 

Vouw het uiteinde om de draad / om één kant van de speld en niet het vast.  

Stap 7: Je bent klaar! De straat en het masker kunnen nu gedragen worden. 

 


