
 

 

Knutselopdracht Olifant 

Wat heb je nodig: 
● 5 verschillende kleuren 

vouwpapier 
● Een wit A4 papier 
● Schaar 

● Lijm 
● Plakmat (of een oude krant 

zodat de tafel niet vies wordt) 
● Oogje (het oogje kan je ook zelf 

tekenen) 

Dit gaan we maken 
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Stappenplan uit het boek FIJN!  
Een boek boordevol kennis en ideeën om de fijne motoriek te stimuleren. 



 

Stappenplan 

Stap 1: 16 vierkantjes vouwen 
Het kind kiest een kleur vouwblaadje die het als eerste gaat vouwen. Het 

vouwblaadje wordt in 16 vierkantjes gevouwen. Dit doet het kind door eerst het 
blaadje dubbel te vouwen. Hierbij zorgt het dat de hoekjes precies op elkaar 
komen te liggen en gebruikt het de vouwvingers (allebei de wijsvingers) om te 

vouwen. Dan vouwt het kind hem weer open en draait het papier en doet weer 
hetzelfde.  
 
Als het kind nu het papiertje opent heeft het 4 vierkantjes. Nu ga het kind het 

papier niet meer dubbelvouwen, maar vouwt het de twee hoekjes tot de 
middenlijn (die het kind net heeft gevouwen). Het kind opent het papier en dan 
draait het het papier en vouwt het tot de middenlijn. Als het goed is zijn het nu 8 

rechthoekjes. Dan draait het kind het papier nog een keer om en vouwt het weer 
tot de middenlijn. Als laatste draait het kind het papier nog 1 keer en vouwt het 
weer tot de middenlijn. Nu heeft het 16 vakjes. Zie afbeelding hieronder.  
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Stap 2: vierkantjes knippen 
Het kind gaat nu de vierkantjes uitknippen. Dit doet het 

door de middelvinger in het onderste rondje van de 
schaar te doen en de duim in het bovenste rondje. De 
wijsvinger wordt onder de schaar gelegd. Hiermee hoeft 

het kind alleen maar te sturen. Het is handig om eerst 
stroken te knippen, zoals je ziet op de afbeelding.  

 
 

 
 
Daarna knipt het kind de vierkantjes uit. Nu zijn het 

16 vierkantjes van 1 kleur. Het kind doet precies 
hetzelfde met de andere 4 kleuren.  
 

Stap 3: driehoeken knippen 
Zoals je kan zien op de afbeelding van de olifant bestaat 

hij niet alleen maar uit vierkantjes. Er zijn ook 3 driehoekjes 
nodig. Deze maakt het kind door een vierkantje te 
vouwen. Het kind vouwt deze niet dubbel maar pakt 1 

punt en die vouwt het kind naar de punt die er tegenover 
ligt. Als het kind nu op de vouwlijn knipt, heeft het twee 
driehoekjes. 
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Stap 4: opplakken 
Nu hoeft het kind alleen nog maar de vierkantjes en driehoekjes op het witte 

papier te plakken. Laat het kind links onderin beginnen met de achterpoot van de 
olifant. Het kind kan de afbeelding van de olifant als voorbeeld gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 5: het oog plakken of tekenen 
Als laatste plakt het kind het oog op de olifant en de 
olifant is klaar! Heb je geen oog, laat het kind er dan zelf 
één met viltstift of potlood tekenen.  

 
 
 

Veel plezier! 
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