
 
WATERPUT 

 
Doelgroep:  6 tot 12 jaar 
Duur:  60 minuten 
Veiligheid: Voor het maken van de waterput wordt er gebruik gemaakt 
van scharen, zorg er vanzelfsprekend voor dat enkel onder toezicht de scharen 
gebruikt mogen worden.  
 
Benodigdheden:  - Melkpak + dop 

- Schaar 
- Perforator 
- Rietjes 
- Touw 
- karton 
 

Ter decoratie: Potloden & stiften , gekleurd papier, plakband en eventueel (glitter)                       
lijm of verf. 
 
Voorbereidingen:  Voordat je begint moet het melkpak goed schoon zijn. 
 

De bedoeling:   
Stap 1: Knip beide kanten van het melkpak in, en zorg dat je aan de zijkant 
van het melkpak nog twee stroken overhoud die de boven- en onderkant met 
elkaar verbinden. 
 
Stap 2: Met een perforator maak je in beide stroken aan de bovenkant een 
gaatje. 
 
Stap 3: Nu knip je een deel van het rietje af en deze doe je door beide 
gaatjes heen. Hier kun je straks je touw en emmertje (dop van melkpak) aan 
vastknopen. Zorg ervoor dat je het draaibare stukje van het rietje er nog op hebt 
zitten.  
 
Stap 4:  Je maakt het rietje aan de kant waar niet het draaibare stuk van het 
rietje zit, vast aan een stukje karton, waardoor het rietje niet terug door het 
gaatje kan schuiven. 
 
(Meerdere stappen op de volgende bladzijde!) 
 



 
 
Stap 5: Buig aan de andere kant van het rietje een stukje om, dit is je 
handvat. Nu kan het rietje draaien, wat ervoor zorgt dat je de emmer straks op 
en neer kan laten gaan. 
 
Stap 6:  Je knoopt nu een stuk touw vast aan het rietje in het midden van het 
melkpak, het andere uiteinde knoop je vast aan het dopje van het melkpak. (Dit is 
je emmer). 
 
Stap 7: Je rolt nu het touw om het rietje heen door aan het rietje te draaien. 
 
Stap 8: Je waterput is klaar! Alleen moet je hem nog versieren als je wilt! 
 
Veel knutselplezier! 


