
Schilderen met chocolade 

Lentemandje knutselen. Misschien net iets meer werk maar het resultaat is heel leuk. 

Stap 1 

We zetten alles klaar:  

* verf: rood, wit en groen 
* een verfborstel 
* een sponsje 
* 2 witte papieren: 1 met konijntje op en 1 leeg  
* een schaar 
* lijm 
* schilderschortje of kledij die vuil mag worden 
* een klein beetje chocolade en melk 
* een stukje ribbelkarton en wat gekleurd crêpe- of cadeaupapier  
* een leeg plastieken potje dat kan dienen als mandje 
 

 

Stap 2 

We smelten de chocolade in een beetje melk en zetten het binnen handbereik. 

We doen een schortje aan en leggen een plastiek over de tafel. Ook altijd handig 
om een bakje met wat water of een nat washandje bij de hand te hebben. 

   



Stap 3 

We kunnen starten! Laat even aan de chocolade ruiken en eventueel proeven.  

Leg het sponsje in de hand van je kind en dep samen in de chocolade. Als je kind 
het alleen kan, kan dit ook. Je kan de beweging een paar keer voordoen zodat je 
kind ziet wat het moet doen. Als je kind liever met zijn handen stempelt i.p.v. met 
een sponsje... En stempelen maar! 

  

Stap 4 

   

We mengen de rode en witte verf tot roos. Je kind kan helpen om de verf te 
mengen. Neem de hand van je kind vast. Steek 1 vinger in de roze verf. We 
stempelen het neusje, de oortjes en de pootjes van het konijn. Je kan dit ook met 
een penseel doen.   

Stap 5 

    

We nemen het ribbelpapier en de groene verf. Een ribbelpapier kan je soms vinden 
in verpakkingen van koekjes, …  Laat het ribbelpapier even horen door er met je 
nagel over te ritsen. Ga ook eens met de zachte borstel over de arm of hand van je 
kind. Schilder nu het ribbelpapier met groene verf. Gebruik niet te veel verf zodat je 
nog witte stukken ziet. 

 

 



 

Stap 6 

   

Neem nu het ander papier. Wij gebruikten een licht groen papier. Leg het op het 
ribbelpapier en wrijf er(samen) over. Haal het papier er af. Je hebt nu 2 papieren 
met groene ribbels. 

Stap 7 Afwerking  

    

Dit doe je best even alleen. 

Knip je ribbelkarton op maat en kleef het rond je plastieken wegwerppotje/mandje. 
Knip nu het andere papier op maat en kleef dit aan de binnenkant van je mandje. 

  

Knip je konijntje uit en kleef de onderdelen mee op het mandje. Steek een beetje 
gekleurd crêpepapier in het mandje en het mandje is klaar om gevuld te worden.  

  



 


