
 
SPAARVARKEN 

 

Doelgroep:  Vanaf 6 jaar 
Duur:  60 minuten 
Veiligheid: Voor het maken van de spaarvarken  wordt er gebruik 
gemaakt    van scharen, zorg er vanzelfsprekend voor dat enkel onder toezicht 
de scharen gebruikt mogen worden.  
 
Benodigdheden:  - Roze A4 papier 

- Plastic fles 
- 4 dopjes van een fles 
- Schaar 
- Lijm 
- Zwarte stift 

   
De bedoeling:   

 
Stap 1: Je begint met het lichaam van de varken. Probeer de fles vanaf de 
onderkant tot het midden te beplakken met roze papier. 
 
Stap 2: De oren maak je ook met het roze A4 papier. Vouw het A4-tje 
dubbel en knip er de vorm van oren in. Knip de oren groot genoeg! De onderkant 
van het oor vouw je om, zodat je daar een plakrandje voor kan maken. Plak de 
oren vervolgens naast elkaar boven op de fles. 
 
Stap 3: Voor de staart knip je een strookje papier uit het roze papier.  Dit 
strookje is ongeveer 1 cm breed en 7 cm lang. Je maakt er een echte krulstaart 
van door je duim op één kant te leggen en dan dit strookje papier helemaal 
langs de schaar te halen (Dit moet je even aan een volwassenen vragen, die 
kennen dit trucje waarschijnlijk wel!) 
 
Stap 4: Natuurlijk heeft jouw varken ook pootjes nodig. Hier gebruik je de 4 
dopjes voor. Plak deze als laatste aan de onderkant van de fles. 
 
(Meerdere stappen staan op de volgende bladzijde!) 
 
 
 
 

 



 
 
Stap 5:  Met de zwarte stift kun je de oogjes en de neusgaten tekenen op je 
varken. 
 
Stap 6: Uiteindelijk wil je natuurlijk geld in je spaarvarken stoppen. Voor het 
gaatje van de spaarpot kun je even aan een volwassenen vragen om een 
spleetje te maken op de rug van het varken met een schaar of een mesje. je 
spaarvarken is klaar, nu nog geld verdienen en sparen! 
 
Veel knutselplezier! 
 
 

 


