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Trakteren: Slangen

Thema: Dieren

Dit heb je nodig:
1. Aardbeien
2. Druiven
3. Lange satéprikkers
4. Wit fondant met wat chocola voor de oogjes
Zo maak je het:
 Rijg de druiven en de aardbei op de satéprikker.
 Maak kleine bolletjes van fondant.
 Druppel er een beetje chocola op en plak het op de aardbei
 Maak een klein deukje in de aardbei. Zo blijft het oogje beter zitten.
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Trakteren: Dolfijnen

Thema: Dieren

Dit heb je nodig:
1. Druiven
2. Bananen
3. Bakjes
4. Een zwarte stift
Zo maak je het:
 Vul de bakjes met witte en/of paarse druiven.
 Snij de bananen door de helft, zodat je per bakje een halve banaan hebt.
 Maak aan het uiteinden van de banaan een diepe snee.
 Stop tussen de snee een druif.
 Teken ogen op de banaan.
 Zet de dolfijn in het bakje.
 Je zou het bakje met de dolfijn nog in folie met een lintje kunnen inpakken.
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Trakteren: Kikkers

Thema: Dieren

Dit heb je nodig:
1. Komkommer
2. Wortel
3. Druiven
4. Lange satéprikkers
5. Krentjes (voor de ogen)
Zo maak je het:
De ondergrond:
 Rasp met een vork langs de zijkant van de hele komkommer
 Snij dan de komkommer in plakken
De kikker:
 Snij de uiteindes van de komkommer af.
 Schaaf aan één kant de schil eraf (de borst).
 Snij boven de borst een stukje eruit voor de mond en vul dit met een dun
plakje wortel.
 Maak boven het mondje twee kleine gaatjes voor de ogen en vul dit met een
stukje wortel en een krentje daarop.
 Rasp dunnen plakjes komkommer en snijdt deze door de helft (pootjes)
 Snij de uiteindes van de komkommers af voor het hoedje.
 Kartel deze en leg er een stukje wortel in.
De parasol:
 Snij het topje van een druif eraf en prik deze op de satéprikker.
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Trakteren: Zeepaardjes

Thema: Dieren

Dit heb je nodig:
1. Kinderbananen
2. Geel karton (Bruna)
3. Zwarte stift
4. Plakband
Zo maak je het:
 Kopieer afbeeldingen van de zeepaardjes op geel karton en knip ze uit.
 Plak de afbeeldingen op de bananen met plakband
 Zet met zwarte stift strepen op de bananen
 Leg de zeepaardjes op een dienblad, bekleed met blauw crêpepapier.
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Trakteren: Schildpadden

Thema: Dieren

Dit heb je nodig:
1. Groene appels
2. Witte druiven
3. Chocola
4. Kleine satéprikkers
Zo maak je het:
 Snijdt de appels horizontaal door de helft. (schild)
 Haal het klokhuisdeel eruit.
 Snijdt de druiven door de helft.
 Knip de satéprikkers door de helft.
 Prik de satéprikker in de druif en vervolgens in de appel. (pootjes + hoofd)
 Smelt wat chocola om de oogjes te kunnen maken.
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Trakteren: Leeuw

Thema: Dieren

Dit heb je nodig:
1. Mandarijnen
2. Oranje karton
3. Zwarte stift
4. Plakband
Zo maak je het:
 Teken zelf of print een afbeelding van een leeuw op oranje karton.
 Maak een rond gat in het midden van de leeuwenkop.
 Teken een gezichtje op de mandarijn
 Stop de mandarijn in het ronde gat en plak deze vast met plakband.
Tip:
Deze traktatie is voor vele andere dieren ook te gebruiken!
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Trakteren: Vlinders

Thema: Dieren

Dit heb je nodig:
1. Paarse en/of witte druiven
2. Sluitbare zakjes
3. Wasknijpers
4. Stiften
5. Chenilledraad
6. Knutseloogjes
Zo maak je het:
 Versier de boven- en onderkant van de wasknijpers
 Vul de zakjes met druiven.
 Knijp de wasknijper in het midden van het zakje vast, zodat het zakje in
twee delen wordt gesplitst.
 Plak bovenaan de wasknijper twee oogjes.
 Draai een chenilledraad rond tot voelsprieten en plak deze aan de
wasknijper.
Tip:
De zakjes zijn te vullen met verschillende soorten fruit.
(Aardbeien, tomaatjes, kleine worteltjes enz.)
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Trakteren: Vissen

Thema: Dieren

Dit heb je nodig:
1. Appels
2. Gekleurd papier
3. Schaar
4. Zwarte stift
5. Een nietmachine
Zo maak je het:
 Teken op de helft van het gekleurde papier een grote vis.
 Knip deze uit en trek hem over op de andere helft van het papier en knip
deze vervolgens ook uit.
 Knip in beide vissen een rondje dat net zo groot dat de appel er doorheen
steekt maar er niet doorheen valt.
 Teken/versier de vis met ogen, mondje en misschien een naam of leeftijd.
 Niet beide delen van de vis aan elkaar met de appel er tussen in.

Tip:
Wanneer je papier over hebt, kunnen er nog vinnen worden gemaakt.
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Trakteren: Giraffe

Thema: Dieren

Dit heb je nodig:
1. Kaas
2. Knakworsten
3. Afbeelding van giraffenhoofd
4. Satéprikkers

Zo maak je het:
 Teken een giraffenhoofd of zoek een plaatje op internet.
 Knip deze zo vaak je nodig hebt uit.
 Snijdt van de kaas kleine blokjes.
 Snijdt de knakworsten in vier stukjes.
 Voor de onderkant van de giraffe snij je iets grotere blokjes kaas.
Hierdoor staat de giraffe straks steviger.
 Rijg om en om kaas en knakworst aan de satéprikker, bewaar het grotere
stukje kaas als laatst.
 Plak het giraffenhoofd op het uiteinde.

9

Trakteren: Olifanten

Thema: Dieren

Dit heb je nodig:
1. Rijstewafels
2. Gekleurd papier (grijs & roze)
3. Zwarte stift
4. Knutseloogjes

Zo maak je het:
 Teken op de ene helft van het grijze papier een olifantenhoofd.
 Teken op de andere helft van het grijze papier het lichaam + poten.
 Knip deze uit en trek het zo vaak je nodig hebt over.
 Knip twee roze stukjes papier uit voor de oren.
 Plak twee ogen in het midden van het hoofd.
 Teken streepjes op de slurf.
 Plak het hoofd en het lichaam op elkaar met een rijstewafel ertussen.
Tip:
Deze traktatie is voor veel verschillende dieren te gebruiken.
Denk aan een varken, een hond, een kat, een konijn enz.
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Trakteren: Feestende dieren

Thema: Dieren

Dit heb je nodig:
1. Kleine dieren
2. Rozijnendoosjes
3. Inpakpapier
4. Elastiekjes

Zo maak je het:
 Pak de rozijnendoosjes in met cadeaupapier
 Bindt de ingepakte doosjes op de rug van de dieren.
 Knip kleine vierkantjes van het cadeaupapier.
 Rol deze schuin op tot een feesthoedje en plak ze vast met plakband.
 Plak er een stukje elastiek aanvast en bindt deze om het hoofd van het dier.
Tip:
Je kunt de doosjes ook vastbinden met een touwtje/lintje.
Aan het touwtje/lintje kan een kaartje met naam en leeftijd worden
vastgemaakt.

11

Trakteren: Indianen

Thema: Feesten – Carnaval

Dit heb je nodig:
1. Mandarijnen
2. Gekleurde veren
3. Washi tape
4. Zwarte stift

Zo maak je het:
 Plak het veertje met de washi tape rondom de mandarijn vast.
 Teken een gezichtje aan de voorkant.
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Trakteren: Piraten

Thema: Feesten – Carnaval

Dit heb je nodig:
1. Bananen
2. Servetten
3. Zwarte stift

Zo maak je het:
 Vouw het servetje rondom de banaan.
 Teken een gezichtje met stoppelbaard en het ooglapje.
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Trakteren: Toveren

Thema: Feesten – Carnaval

Dit heb je nodig:
1. Watermeloen
2. Bosbessen
3. Lange satéprikker
4. Stervormpje

Zo maak je het:
 Druk met het vormpje een ster uit de watermeloen.
 Prik deze ster op een satéprikker.
 Rijg onder de ster een aantal bosbessen
Extra:
Rijg er nog een leuk lintje om, maak een strikje of hang er een leuk
feeënkaartje aan met naam en leeftijd!
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Trakteren: Hello Kitty

Thema: Feesten – Carnaval

Dit heb je nodig:
1. Rijstwafels
2. Plastic folie
3. Roze papier
4. Wit papier
5. Zwart papier
6. Geel papier

Zo maak je het:
 Wikkel de rijstwafels in het plastic folie.
 Knip van het witte papier de twee oren.
 Knip van het roze papier een strikje.
 Gebruik voor het maken van de zwarte oogjes een perforator.
 Knip een geel rondje uit als neus.
 Plak alle knipsels op de rijstwafel in folie.
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Trakteren: Nederlandse vlag

Thema: Feesten – Koningsdag

Dit heb je nodig:
1. Aardbeien
2. Banaan of peer
3. Blauwe bessen of bramen
4. Satéstokjes

Zo maak je het:
 Rijg een aantal blauwe bessen op het stokje.
 Snij de banaan in plakjes en rijg deze op het stokje boven de blauwe bessen.
 Snij de aardbeien door de helft en rijg dit bovenop het stokje.
 En dan is je rood- wit- blauw fruitvlag klaar om uit te delen!
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Trakteren: Oranje popcorn

Thema: Feesten – Koningsdag

Dit heb je nodig:
1. Leuke oranje bekertjes
2. Naturel popcorn
3. IJsstokjes
4. Stiften
5. Decoratie (stickers)

Zo maak je het:
 Vul de bekertjes met de naturel popcorn
 Versier/kleur het ijsstokje oranje of rood-wit-blauw
 Decoreer het bekertje verder met leuke stickers (kroontje)
 Pak ten slotte het bekertje in met folie en een oranje lintje.
Tip:
Het bekertje kan ook gevuld worden met (oranje) fruit en/of groente!
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Trakteren: Spinnen

Thema: Feesten – Halloween

Dit heb je nodig:
1. Volkoren ronde crackers of ronde toastjes
2. Pepsels
3. Pindakaas of smeerkaas
4. Rozijnen

Zo maak je het:
 Smeer een cracker of toastje met het door jou gekozen beleg.
(pindakaas of smeerkaas)
 Breek de pepsels doormidden en plak ze als pootjes in het smeersel.
 Plak de andere cracker of toastje er boven op.
 Gebruik nog een beetje smeersel om de twee rozijnen op te plakken (ogen)
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Trakteren: Bezemsteel

Thema: Feesten – Halloween

Dit heb je nodig:
1. Kaas (cheesestrings)
2. Pepsels
3. Sluiting van boterhamzakjes
4. Schaar

Zo maak je het:
 Knip de cheesestrings in stukken.
 Scheur of knip ze in dunne stroken en houdt ongeveer nog een centimeter
over aan het uiteinde.
 Steek hier een pepsel in. Doe dit voorzichtig, anders kan je kaas scheuren.
 Bind een sluiting om het de cheesestring.
Tip:
De sluiting om de cheesestring kan ook van verse bieslook worden gemaakt.
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Trakteren: Monsterappels

Thema: Feesten – Halloween

Dit heb je nodig:
1. (groene) Appels
2. Aardbeien
3. Zonnebloempitten
4. Knutseloogjes
Zo maak je het:
 Snij een appel in vier gelijke stukken
 Draai het appeldeel op zijn zijkant en snij daar een mondvorming stuk uit.
 Smeer wat pindakaas in “de mond”
 Snij de aardbeien in plakjes en leg een plakje in de mond (tong)
 Druk een aantal zonnebloempitten aan de bovenkant van de mond in de
appel.
 Plak vervolgens nog twee oogjes op “het hoofd” en klaar zijn je
monsterappels!
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Trakteren: Monsters

Thema: Feesten – Halloween

Dit heb je nodig:
1. Sluitbare zakjes
2. Naturel popcorn
3. Zwarte stift
4. Elastieken
5. Knutseloogjes
Zo maak je het:
 Versier de zakjes door er een monstergezicht op te tekenen.
 Vul de zakjes met popcorn.
 Sluit de zakjes met de sluiting of gebruik hiervoor plakband of een elastiek.
Extra:
Vind je het leuk om er nog een klein cadeautje bij te doen zoals een ballon of
een fluitje. Hang deze dan aan het elastiek of zet het vast met een knijper.
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Trakteren: Pietjes

Thema: Feesten – Sinterklaas

Dit heb je nodig:
1. Mandarijnen
2. Servetjes, crêpepapier of cadeaupapier
3. Knutselveren
4. Zwarte stift
5. Gekleurd papier
6. Lijm of nietjes
Zo maak je het:
 Maak van het gekleurde papier de rand van de pietenmuts
 Hier bovenop komt de muts van servetjes, crêpepapier of cadeaupapier.
Niet deze vast aan de rand.
 Plak de veer tussen de rand en de muts.
 Zet de pietenmutsen op de mandarijnen.
 Teken een leuk gezichtje op de mandarijn en de pietjes zijn klaar om uit te
delen!
Extra:
Vind je het leuk om er nog een klein cadeautje bij te doen zoals een ballon of
een fluitje. Hang deze dan aan het elastiek of zet het vast met een knijper.
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Trakteren: Sint staf & mijter

Dit heb je nodig:
Voor de mijter:
1. Rode appels
2. Sinaasappelsap
3. Kurkuma

Thema: Feesten – Sinterklaas

Voor de staf:
1. Deeg voor hartige taart (half bevroren)
2. Ei
3. Kerriepoeder
4. Paprikapoeder
5. Zeezout

Zo maak je het:
De mijters:
 Snijd een grote rode appel in kwarten en maak er een mijtervorm van.
 Snijd voorzichtig een kruis in de mijter en verwijder het schilletje.
 Meng twee theelepels kurkuma met een beetje sinaasappelsap.
 Leg de mijters in het sapmengsel en dep het af met keukenpapier.
(De kurkuma zorgt ervoor dat het kruis mooi geel wordt en het sap zorgt
ervoor dat de appel niet bruin wordt)
De staf:
 Snijd per half bevroren plakje deeg twee mijters uit. (doe dit snel, anders
wordt het deeg zacht)
 Leg de stafjes op de bakplaat met bakpapier.
 Meng wat kerriepoeder met water.
 Klop het eitje los en meng dit met het kerriewater.
 Bestrijk de stafjes met het eimengsel en bestrooi ze met wat zeezout.
 Meng wat paprikapoeder met een heel klein beetje water.
 Maak stipjes van het water.
 Bak de stafjes 10 minuten op 180 graden.
Stop de mijters en stafjes in een bakje/bekertje en pak het leuk in folie in!
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Trakteren: Kerstboom

Thema: Feesten – Kerst

Dit heb je nodig:
1. Komkommer
2. Kaasschaaf
3. (oranje) Paprika
4. Lange satéprikker
5. Stervormpje
Zo maak je het:
 Snijd de uiteindes van de komkommer eraf.
 Snijd de komkommer in de lengte door de helft.
 Schaaf met de kaasschaaf dikke plakken van de komkommer af.
 Druk met het stervormpje of snijd zelf een ster uit de paprika.
 Snijd horizontaal dikke plakken van een komkommer en snijd deze plakken
weer door de helft. (onderkant)
 Rijg de lange plakken komkommer op de satéprikker en prik de ster er
bovenop.

Extra:
De ster kan ook van kaas of worst worden gemaakt. Zorg er dan wel voor dat
de plakken kaas of worst niet te dik/zwaar zijn. Anders zal de kerstboom
omvallen.
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Trakteren: Kerstboom

Thema: Feesten – Kerst

Dit heb je nodig:
1. Watermeloen
2. Banaan
3. Aardbeien
4. Lange satéprikkers
5. Stervormpje
6. Mini marshmallows
Zo maak je het:
 Druk stervormen uit de watermeloen.
 Snijd de banaan in plakjes
 Snijd de bovenkant van de aardbei eraf zodat je het topje overhoudt.
 Rijg eerst de ster op de satéprikker. Vervolgens de banaan en daarna de
aardbei. (kerstmuts)
 Als topje van de kerstmuts kunt u een mini marshmallow gebruiken.
Ook kunt u hiervoor kleine blokjes appel, meloen, peer of banaan gebruiken!
Extra:
Hang aan het stokje nog een leuk kaartje met naam en leeftijd!
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Trakteren: Rudolf

Thema: Feesten – Kerst

Dit heb je nodig:
1. Papier
2. Printer
3. Schaar
4. Lijm
5. Doosjes rozijnen
Zo maak je het:
 Print de tekening van Rudolf uit op:
http://www.traktatie-maken.nl/traktatie-maken-img/werktekening/rudolph-thered-nosed-reindeer.pdf
 Knip de tekening grof uit en vouw de illustratie op de vouwlijn bij het hoofd
dubbel.
 Vouw hem weer open, besmeer het met lijm en plak hem vast.
 Vouw de andere vouwlijnen dubbel.
 Knip de illustratie nu netjes uit en besmeer de plakrand met lijm en plak
hem vast zodat Rudolf ontstaat.
 Schuif een doosje rozijnen in de traktatie en Rudolf is klaar om uitgedeeld
te worden!
Extra:
Op de voorkant kan de naam en leeftijd geschreven worden!
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Trakteren: Fruit vuurpijl

Thema: Feesten – Oud en nieuw

Dit heb je nodig:
1. Satéprikkers met sliertjes aan de onderkant
2. Blauwe bessen
3. Druiven
4. Aardbeien
Zo maak je het:
 Rijg een blauwe bes op de prikker, gevolgd door een druif.
 Herhaal dit een aantal keer en eindig met een blauwe bes.
 Snijd de kroontjes van de aardbeien af en rijg de aardbei bovenop de
vuurpijl.
 De vuurpijlen zijn klaar om uitgeschoten te worden!
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Trakteren: Feestchampagne

Thema: Feesten – Oud en nieuw

Dit heb je nodig:
1. Plastic champagneglazen
2. Fruit, popcorn of groentemix
3. Glow in the dark sticks, sterretjes of feestprikkers
Zo maak je het:
 Vul de champagneglazen met de door jou gekozen inhoud.
(zorg ervoor dat de gekozen inhoud niet al te groot is)
 Versier de glazen door er leuke stickers op te plakken, wat sterretjes erin te
stoppen of wat leuke feestprikkers erbij te doen!
 Jouw traktatie is klaar om feestelijk het nieuwe jaar in te gaan!
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Trakteren: Sterretjes

Thema: Feesten – Oud en nieuw

Dit heb je nodig:
1. Sluitbare zakjes
2. Lint
3. Papier + stift (voor de klok)
4. Of een afbeelding van een klok
5. Plakband
6. Sterretjes
7. Sterren stickers
Zo maak je het:
 Vul de zakjes met sterretjes en sluit ze goed af.
 Knip/teken of print een klok (bijna 12 uur)
 Plak deze op het zakje met sterretjes
 Bindt er een leuke strik omheen
 Versier het zakje met sterren stickers.
 Nog even wachten tot het echt 12 uur is en dan kan iedereen genieten van
het nieuwe jaar met vele leuke sterretjes!
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Trakteren: Olaf

Thema: Seizoenen – Winter

Dit heb je nodig:
1. Sluitbare zakjes (lang)
2. Naturel popcorn
3. Afbeelding Olaf (hoofd + armen)
4. Zwarte stift

Zo maak je het:
 Vul het zakje met popcorn.
 Zorg ervoor dat het zakje goed dicht zit.
 Strik een lintje in het midden om het zakje heen, zodat er twee delen
ontstaan.
 Print en knip de afbeelding van Olaf uit en plak deze op het zakje popcorn.
 Teken met een zwarte stift de zwarte knopen op de buik.
 Hang aan het strikje nog een leuk kaartje met naam en leeftijd.
 Olaf is klaar om uitgedeeld te worden!
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Trakteren: Pinguïn
winter

Thema: Seizoenen – Winter

Dit heb je nodig:
1. Doosjes rozijnen
2. Zwart papier
3. Wit papier
4. Oranje papier
5. Knutseloogjes

Zo maak je het:
 Pak de rozijnendoosjes in met zwart papier.
 Knip van het witte papier rondjes en plak deze op de voorkant van de
pinguïn. (buik)
 Knip van het oranje papier de pootjes en plak deze aan de onderkant van de
pinguïn. (half hartje, horizontaal)
 Gebruik het oranje papier ook nog voor de snavel. Knip een klein
driehoekje uit en plak het net boven het buikje.
 Als laatste plak je twee knutseloogjes op.
 De pinguïns zijn klaar om uitgedeeld te worden!
Extra:
Schrijf met een stift de naam en leeftijd van de jarige op het buikje van de
pinguïn!
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Trakteren: Rupsen en Slakken

Thema: Seizoenen – Lente

Dit heb je nodig:
1. Komkommer
2. Kleine tomaatjes/druiven/blauwe bessen
3. Kiwi/sinaasappel/appel
4. Bieslook
5. Knutseloogjes

Zo maak je het:
 Snij de komkommer in lange en korte reepjes.
 Smeer er een laagje smeerkaas of pindakaas op.
 Snij de door jou gekozen ingrediënt (tomaatjes/druiven/blauwe bessen) door
de helft en leg deze op de reep komkommer. (= rups)
 Snij een kiwi/sinaasappel/appel verticaal in plakken en plak deze rechtop op
de komkommer. (= slak)
 Kies voor het hoofdje een andere kleur ingrediënt.
 Plak twee oogjes op het hoofd.
 Maak twee kleine gaatjes aan de bovenkant van het hoofd en prik hier twee
kleine stukjes bieslook in. (voelsprieten)
 De super leuke en originele dieren zijn klaar om uit te delen!
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Trakteren: Vrolijke bloemen

Thema: Seizoenen – Lente

Dit heb je nodig:
1. Ananas
2. Druiven
3. Blauwe bessen of bolletjes meloen
4. Lange satéprikkers
5. Bloemvormpje

Zo maak je het:
 Druk met een bloemvormpje bloemen uit een ananasschijf.
 Prik de ananasbloem op de satéprikker en vul de prikker aan met druiven
en/of blauwe bessen.
 Prik vervolgens nog blauwe bes of een bolletje meloen in het midden van de
bloem.
 Zet alle vrolijke lentebloemen in een vaas met druiven en ze zijn helemaal
klaar om uit te delen!
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Trakteren: Aardbei - kiwi ijslolly

Dit heb je nodig:

Thema: Seizoenen – Zomer

Voor 5 ijsjes!

1. Aardbeien (2 bekers)
2. Kiwi (1 beker)
3. Pure kokoswater (3 eetlepels)
4. Een blender
5. IJsstokjes
6. Plastic/kartonnen bekertjes

Zo maak je het:
 Stop de aardbeien en het nodige kokoswater (zie ingrediënten) in de blender
voor 30 seconden.
 Schenk het vervolgens tot 3/4 deel in de bekertjes.
 Plaats de ijsstokjes in het midden van de bekers en zet ze voor 30 minuten
in de vriezer.
 Ondertussen stop je de kiwi en wat kokoswater in de blender voor 30
seconden.
 Haal de bekertjes uit de vriezer en schenk het kiwi mengsel bovenop het
aardbeienmengsel.
 Dit is het moment om ervoor te zorgen dat de ijsstokjes goed in het midden
van het bekertje komen te staan.
 Plaats de ijsjes in de vriezer voor ongeveer 30-40 minuten of een nachtje.
Tip: Deze ijslolly’s zijn ook met vele andere fruitsoorten erg leuk!
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Trakteren: Aardbei - kiwi ijslolly

Thema: Seizoenen – Zomer

Dit heb je nodig:
1. Hoorntjes / ijsbakjes
2. Kiwi
3. Aardbei
4. Banaan
5. Ananas
6. Appel
Andere fruitsoorten zijn uiteraard ook mogelijk.

Zo maak je het:
 Snij alle gekozen fruitsoorten in gelijke kleine stukjes en stop dit in een
grote kom.
 Sprenkel er wat citroensap overheen om de kleur fris te houden.
 Verdeel het fruit over de ijshoorntjes of ijsbakjes.
 Klaar om uit te delen!
Extra:
Prik er een leuk vlaggetje met naam en leeftijd van de jarige in om het net even
iets persoonlijker te maken!
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Trakteren: Bellenblaas paddenstoel

Thema: Seizoenen – Herfst

Dit heb je nodig:
1. Bellenblaas
2. Wit papier
3. Rood papier
4. Groen papier
5. Schaar + nietmachine + een stift

Zo maak je het:
 Rol de bellenblaas in een wit papiertje en knip deze tot de juiste grootte.
 Knip twee keer het hoedje van de paddenstoel uit rood papier.
 Niet deze twee delen aan elkaar en plak hem op de witte onderkant.
 Knip een aantal witte stippen uit en plak deze op het rode hoedje.
 Vervolgens kan je uit het groene papier nog wat gras knippen. Plak deze
onderaan de paddenstoel.
 Om de paddenstoel persoonlijk te maken, kan je er nog een leuke tekst op
schrijven!
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Trakteren: Egeltjes

Thema: Seizoenen – Herfst

Dit heb je nodig:
1. Gedroogd fruit
2. Zakjes
3. Donker & licht bruin papier
4. Kleine wasknijpers
5. Zwarte stift + schaar + lijm
Zo maak je het:
 Teken op het donker bruine papier een grote ovaal. (gebruik indien nodig
hiervoor een schoteltje)
 Knip deze uit en kartel de gehele rand met kleine stekeltjes.
 Knip een kwart cirkel uit het donker bruine papier en kartel de bolle kant
ook met stekeltjes.
 Pak het licht bruine papier en knip hier een hartvormpje uit.
 Plak deze in de 90 graden hoek van de kwart cirkel. (gezichtje)
 Teken op het licht bruine gedeelte een gezichtje.
 Doe een beetje lijm op beide kanten van de kleine wasknijper en plak deze
tussen het hoofd en het lijfje van de egel om deze met elkaar te verbinden.
 Knip twee pootjes uit het licht bruine papier en plak deze onderop de egel.
 Als laatste vul je de zakjes met gedroogd fruit.
 Maak de zakjes goed dicht en druk ze tussen het knijpertje vast.
 De egels zijn klaar om uit te delen!
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Trakteren: Luchtballon

Thema:Voertuigen

Dit heb je nodig:
1. Bekertjes
2. Rietjes
3. Ballonnen
4. Washi tape
5. Fruit
Zo maak je het:
 Vul de bekertjes met het door jou gekozen fruit.
 Plak met behulp van het washi tape 3 rietjes vast aan de zijkanten van het
bekertje.
 Blaas de ballon op, zover dat het precies tussen de rietjes klem zit.
 Schrijf of teken nog iets leuks op de ballon en je super leuke traktatie is
klaar om uitgedeeld te worden!
Extra:
De luchtballon kan gevuld worden met vele soorten fruit en/of groente.
Ook kan er gekozen worden voor naturel popcorn.

38

Trakteren: Racewagen

Thema:Voertuigen

Dit heb je nodig:
1. Bananen
2. Aardbeien
3. Kleine satéprikkers
Zo maak je het:
 Verwijder de schil van de banaan.
 Snij een aantal bananen in schijfjes voor de wielen. De rest van de bananen
moet heel blijven voor de racewagen zelf.
 Snij een aantal aardbeien in schijfjes voor de wielen. De rest van de
aardbeien moet heel blijven om bovenop de racewagen te plaatsen.
 Bevestig de wielen door een schijfje banaan en een schijfje aardbei met een
satéprikker aan de zijkant van de hele banaan te prikken.
 Na alle vier de wielen te hebben bevestigd, prik je nog 3 aardbeien bovenop
de banaan.
 Je traktatie is helemaal klaar!
Extra:
Deze stoere racewagen is in verschillende varianten te maken.
Een voorbeeld van een andere variant is: de banaan in de schil laten en
schijfjes komkommer te gebruiken als wielen.
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Trakteren: Piratenboot

Thema:Voertuigen

Dit heb je nodig:
1. Meloen
2. Aardbei
3. Druiven
4. Piratenvlaggetjes
5. Kleine satéprikkers
Zo maak je het:
 Snijd de meloen in grote schijven. (zie afbeelding)
 Prik met een satéprikker wat fruit op de boot.
 Hang de piratenvlag uit door hem op de punt van de boot de prikken.
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Trakteren: Fruitlocomotief

Thema:Voertuigen

Dit heb je nodig:
1. Watermeloen
2. Banaan
3. Aardbeien
4. Blauwe bessen
5. Ananas
6. Kersen
7. Kleine satéprikkers
Zo maak je het:
 Snij uit de watermeloen twee verschillende formaten rechthoeken.
 Snij een banaan in drie gelijke stukken en halveer deze stukken.
 Snij de ananas in kleine blokjes.
 Verwijder de pitten uit de kersen en snij de kersen door de helft.
 Snij de grote aardbeien in tweeën. (voorkant van de locomotief)
 Houd de kleine aardbeien heel voor op de bovenkant.
 Bekijk voor de opbouw van de locomotief de afbeelding hierboven.
 Om de onderdelen goed te bevestigen aan de zijkant van de locomotief is
het handig om de satéprikkers nog kleiner te maken.
 Leg de locomotieven meteen vanaf het begin op een leuk bordje zodat je ze
achteraf niet meer hoeft te verplaatsen.
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Trakteren: Naam in fruitletters

Thema: Overige leuke traktaties

Dit heb je nodig:
1. Meloen in twee verschillende kleuren
2. Lettervormpjes
3. Lange satéprikkers
Zo maak je het:
 Snij de meloenen in plakken.
 Gebruik de lettervormpjes om de naam van uw kind uit te drukken in de
meloen.
 Rijg de letters om en om qua kleur aan de satéprikker.
 Maak een leuke button om aan het einde van de prikker te plakken.
Tip:
Heeft uw kind nou een lange naam, gebruik dan kleinere lettervormpjes en
extra lange satéprikkers.
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Trakteren: Fruitpizza

Thema: Overige leuke traktaties

Dit heb je nodig:
1. Watermeloen
2. Diverse soorten fruit om de pizza te beleggen: kiwi, perzik, aardbei enz.

Zo maak je het:
 Snij de grote watermeloen in plakken.
 Schil de kiwi en snij deze in schijfjes.
 Schil de perzik en snij deze in stukjes.
(Perzik uit blik kan ook. Laat ze dan even uitlekken en snij ze dan in stukjes)
 Snij de aardbei in schijfjes.
 Het snijwerk is klaar, dus kan de pizza worden belegd.
 Snij als laatste de pizza in punten zodat het net een echte pizza lijkt!
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Trakteren: Groente Friet

Thema: Overige leuke traktaties

Dit heb je nodig:
1. Bekertjes
2. Plakband
3. Paprika
4. Komkommer
5. Wortels

Zo maak je het:
 Maak alle groente eerst schoon door ze even te wassen met water.
 Halveer de paprika’s en verwijder de zaden.
 Snij de paprika in lange dunne repen.
 Halveer de komkommer en verwijder het zaad.
 Snij ook de komkommer in lange dunne repen.
 Schrap de wortels schoon en snij ze in lange dunne repen.
 Vul de bekertjes met de paprikarepen, komkommerrepen en wortelrepen.
 Steek er nog een leuk potlood tussen als cadeautje en klaar zijn je
groentefrietjes.
Tip:
In plaats van bekertjes, kan je ook omgekeerde feestmutsjes gebruiken!
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