
 

 
Pollepelpoppen voor Poeriem 

 
 

Poppenkastpoppen kunnen een goede 

hulp zijn om het Poerim verhaal 
beeldend te vertellen aan, vooral 

jonge, kinderen. Maar ook het maken 
van poppenkastpoppen met de 
kinderen is een goede verwerking van 

de Poerim les. De pollepelpoppen zijn 
gemakkelijk te maken voor alle 

leeftijden, omdat je het zo uitgebreid 
en ingewikkeld kunt maken als je zelf 
wilt. 

Lees eerst alles goed door alvorens te 
besluiten welke route je kiest. 

 
 
Wat heb je nodig: 

Houten pollepels (verschillende maten en vormen kan maar hoeft niet) 
Gekleurd papier 

Zilver/goud folie (bijv. van een koffieverpakking) 
Knutsellijm (Hema), Scharen, Viltstiften 

of/en Oude panty’s, Lapjes stof, alles is mogelijk ook nylonbont 
Dun katoenen garen (bijv. haakgaren),  Wol voor haren 
Eventueel dun ijzerdraad.  

 
Hoe ga je te werk 

Voor iedere pop is een pollepel nodig. 
 
Hier 7 verschillende manieren om de pop te maken, van eenvoudig naar meer 

bewerkelijk. 
 

1. Teken met viltstift het gezicht van de gekozen figuur op de bolle kant van de 
pollepel. Denk voor gezichtsuitdrukking aan de maat en stand van de ogen, de 
vorm van de mond, 

haren en eventueel kronen of hoeden. 
 

2. Knip ogen, mond, haren en hoofdbedekking van papier of knutselrubber en 
plak dit op de bolle kant van de lepel. ( zie foto) 
 

3. Maak het gezicht op een van bovenstaande manieren maar kleed de steel van 
de lepel aan met uit gekleurd papier geknipte kleding . Patroontje dubbel 

uitknippen en aan beide zijden van de stok plakken. Bevestig de kleding zo dat 
er nog een stukje steel onderuitsteekt zodat je dit kunt vasthouden. 
 

4. Op dezelfde manier kan met lapjes stof gewerkt worden, al zullen in dat geval 
de armen slap naar beneden hangen, tenzij ze worden opgevuld. 

 
5. Kleed de lepelsteel aan met een lapje dat  vlak onder de ‘kop’ gerimpeld bij 
elkaar word gebonden met een draad katoen die eerst om stof en steel 

gewikkeld wordt. 
De pop krijgt op deze wijze geen armen. (zie foto) 

 



 
 

 
 

6. Bevestig voor het ‘aankleden’ ijzerdraadarmen vlak onder de kop, door dun 
ijzerdraad stevig om de steel te draaien en dan haaks op de steel uit te laten 
steken. ( er kan ook eerst een gaatje in de steel geboord worden waar het 

ijzerdraad doorheen gestoken kan worden, voordeel is dat het niet naar beneden 
kan zakken.) 

Dan figuur aankleden met lapjes. 
 
7. In plaats van direct op de pollepel te tekenen of te plakken kan er eerst een 

stukje panty overheen getrokken worden. (knip een stuk panty af vanaf de teen 
zo lang dat het over de hele steel past.)  

Eventueel het ‘achterhoofd’ (de holle kant van de lepel) opvullen met 
het andere panty been of  acryl vulmateriaal.  
Knoop de pantysliert onder de steel dicht. 

Kleed de pop aan volgens één van bovenstaande methoden. 
Teken of plak het gezicht erop. Evenals de hoofdbedekking. 

Haren kunnen ook van panty gemaakt worden, als je pantystof inknipt in 
smalle strookjes en uitrekt, gaat het een beetje krullen. 

Tenslotte kunnen de poppen op allerlei manieren verder versierd worden met 
kraaltjes, pailletten, glitterstiften enzovoorts 
 

Gut Poeriem!! 


