
STAP 1
Wordt het een mens? Of een dier? Of iets 
tussen deze twee? Een zebra? Een koe? 
Een gek mannetje? Je beste vriend? Een 
prinses? Een opa? 
Maak een tekening van je figuur. Teken 
ogen (en bril), neus(gaten), (flap)oren, 
mond (vol tanden), haren enzovoort.

STAP 2
Zoek een sok die bij je figuur past en doe 
hem over je hand. 
De hiel zit rond je pols. Je hand en vingers 
zitten in de zool. Dat wordt de snuit of het 
hoofd van je pop. 

STAP 3
Ga aan de slag met allerlei spulletjes om je 
pop te maken. Kleef ogen op de kop, knip 
tanden uit papier, plak roze wangen op de 
snoet. Knip een bril, vlecht de haren, plak 
een neus! Kies bijzondere kleuren die bij je 
figuurtje passen. 
Geef je pop een naam. Een naam die uit 2 
woorden bestaat is ook leuk: Stoere Rita, 
Gulzig Koedier, Slissende Sisse? 

EEN 
SOKPOP
Wat heb je nodig?
• een sok (kort) of kous (lang)
• schaar + lijm
• restjes stof, wol, piepschuim, knoopjes...
• karton, gekleurd paper



MIJN POP 
OP TV
STAP 1
Je maakte een sokpop.  
Wie weet wordt dit wel jouw knuffel.
En kijken jullie samen tv!
Hoe leuk zou dat zijn!
Knutsel je mee je eigen tv?
Nee, niet dat super moderne exemplaar 
maar een leuke ouderwetse televisie. 
Met een grote antenne, draai- en 
drukknopjes en pootjes. 
Zoek een foto van een ‘retro tv’.

STAP 2
Teken met zwarte stift je tv op een 
kartonnen doos.
Werk groot! Zo groot als je hoofdkussen.
Teken met een zwarte stift poten, een 
antenne, het beeldscherm, een kader 
waarin de knopjes komen, het merk 
misschien...
Teken de knoppen (geluid, beeld, aan/uit..)
op een apart stukje karton. Knip alles uit. 
Houd de uitgeknipte knopjes goed bij.
Vraag grote-mensen-hulp om met een 
breekmesje het beeldscherm uit te snijden.
Aan de binnenkant van het beeldscherm 
kleef je plastiekfolie. 

STAP 3
Achter het grote beeldscherm kan je 
steeds een ander decor kleven (met 
plakband): een tekening, een copie van 
een kunstwerk, een patroon...

Haal jij alvast de popcorn?

Wat heb je nodig?
• een grote kartonnen doos
• schaar + lijm + plakband
• dikke zwarte stift
• satéstokjes
• tekenpapier + kleurpotloden
• plastiekfolie


