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Slingers voor in de soeka 

 
Er zijn veel manieren om slingers voor in de soeka te maken. 

 
Onder leerkrachten->knutsel, vind je ‘versiering voor i/d soeka’ met onderaan 

ideeën voor slingers met de fruit afbeeldingen. 
 
Hier zijn nog een paar soeka slinger ideeën. 

 
De gewone rondjes slinger doet het altijd goed, snel 

te maken, alle kinderen vinden het leuk om te doen . 
Laat de slingers aan elkaar plakken en er ontstaat 
een superlange slinger voor in de soeka. Wel 

opletten dat de slinger niet door elkaar raakt. 
Het is handig de stroken niet te smal te knippen.  

A4 dwars maak de stroken ±4cmA4 breed en bij een 
A4 i/d lengte maak de stroken 7/8cm breed. Maak je 
de stroken smaller dan ziet de slinger er i/d soeka en 

beetje iel uit. 
 

 
Een fruit-gezichtjes slinger. Leerlingen vinden het altijd erg leuk om deze slinger 

te maken.  
� Print de voorbeelden uit en vergroot ze minstens 140% = van A4->A3 
� Kopieer deze grotere fruit voorbeelden op stevig gekleurd papier (160 gr of meer) 

   of knip ze uit verschillende kleuren etalagekarton.  
� Teken lachende gezichten op het fruit.  

� Maak (met perforator) bovenaan 2 gaatjes  
� .Rijg al het fruit afwisselend aan een lange draad  
� Hang de slinger in de soeka  

� Tip: wordt er regen verwacht of wil je de slinger volgend jaar ook weer 
gebruiken, plastificeer de fruitgezichtjes, knip ze uit, maak 2 gaatjes en rijg er 

dan pas een slinger van. 

 
Een vruchten’sliert’ maken is een andere manier om de op stevig karton gemaakte 
vruchten te rijgen en op te hangen. 

� Knip verschillende vruchten van allerlei kleuren stevig papier/karton.  
� Naar keuze de vruchten kleuren/ met stukjes papier beplakken/ gezichten optekenen. 

� 1gaatje bovenaan maken en 1 gaatje onderaan. 
� Draad door de gaatjes rijgen. Let op dat de draad a/d achterkant zit.  
� Plak de draad a/d achterkant vast met plakband anders zakt fruit naar beneden. 

� Ophangen aan het dak, langs de muren vd soeka 
 

Heb je zelf met je klas een leuke originele soekot slinger gemaakt? Deel hem met ons 
dan hangt jouw slinger volgend jaar misschien ook in de soeka van een andere klas. 
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