Handleiding voor het maken van een Palmpasentaken
Benodigdheden
Wanneer het lastig is om aan sommige onderdelen te komen, geen probleem! Alle onderdelen zijn
wel te vervangen. Wees vooral lekker creatief.
-

2 dunne houten latten (ca 60 en 40 cm
lang)
Spijkers of schroeven
Touw en smal lint
Gekleurd crèpepapier, gekeurd (breed)
lint of tape, of verf
Buxustakjes
Punaises
12 rozijnen of pinda’s
Dun ijzerdraad
30 Chippies in de vorm van ringetjes
(bijvoorbeeld Nibbit’s)
Krakeling
Zuurtje, mandarijntje of ander zuur
snoep of fruit
Zoet snoepje zoals een spekje
Broodhaantje, zelfgebakken (zie recept in de bijlage) of gekocht (verkrijgbaar bij o.a. AH), of
geknutseld van karton

Stap voor stap
Inspiratie nodig? Op YouTube staan verschillende filmpjes over het maken van een Palmpasentak.
1. Een plat kruis maken
De twee houten latten gebruik je om het kruis in elkaar te zetten. De langste lat ga je verticaal
gebruiken, de kortste lat horizontaal, zo vormen ze samen een kruis. Bevestig de korte lat op
ongeveer 2/3 van de onderkant op de lange lat. Spijker of schroef de latten aan elkaar vast (in de
vorm van een kruis) of bind de latten met touw stevig aan elkaar. Sla tenslotte bovenop de top van
het kruis in het midden een lange spijker, waarop later het broodhaantje kan worden geprikt.
Het maken van het kruis is even een lastig klusje, dit kan het beste van tevoren worden gedaan door
papa of mama.
2. Het hout versieren
Het kruis kan nu worden versierd. Dit kan je doen door het kruis te omwikkelen met stroken gekleurd
crêpepapier. Maar het is ook leuk om verf of gekleurd tape te gebruiken hiervoor.
3. Het maken van de slingers
Het kruis kan nu worden versierd met de slingers. Van 12 rozijnen of pinda’s kan een slinger geregen
worden. De volgende slinger bestaat uit 30 chippies. Deze kan je het beste aan een (cadeau)lintje
rijgen. De slinger kan je om het kruis vastknopen of met punaises aan het hout vastmaken.

4. Verdere versiering
Nu kan je het kruis verder versieren met het buxustakje, de krakeling, het zuurtje en het snoepje.
Deze kan je op het kruis plakken of je kan de onderdelen met lintjes aan het kruis hangen. Op het
laatst kan je het broodhaantje op de bovenkant zetten, op de spijker bovenop het kruis.
Het Palmpasen kruis is nu klaar. Maak er een mooie foto van die je naar de kinderkerk kunt opsturen.
We wensen je heel veel plezier met het knutselen deze Palmpasen!

Symbolen Palmpasentak
De Palmpasentak zit vol met symbolen. We leggen je graag uit waar deze symbolen voor staan.

De haan kraait (nadat Petrus
Jezus 3x verloochende)

Recept Broodhaantje Palmpasentak

In plaats van het broodhaantje kan je ook deze haan gebruiken.
- Print deze haan uit
- Kleuren
- Plak op stevig karton
- Knip over de stippellijn uit
- Plak het haantje bovenop je palmpasen kruis.

