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Wortel knutselen. 

Ozosnel vind wortels heerlijk en hij ziet ze dan ook graag. Maar te veel wortels eten is voor paarden 

niet goed. Waarom dat zo is kan je lezen in het hoofdstuk: wat eet Ozosnel? 

Alleen zijn er veel meer manieren om Ozosnel te verrassen met iets leuks wat toch met wortelen te 

maken heeft. Het is namelijk heel erg makkelijk om zelf een wortel te knutselen. En zie het resultaat! 

De wortels zien er leuk uit in je schoentje, maar bijvoorbeeld ook om het huis te versieren voor de 

Sinterklaasintocht en de aankomst van het paard van Sinterklaas. 

 

Wortel knutselen in een paar stappen  

Eerst verzamelen we de alle spullen die we nodig hebben om de wortel te knutselen. Je hebt het 

volgende nodig als je een wortel wilt knutselen die op een echte wortel lijkt. Maar als je andere 

kleuren wilt gebruiken dan mag dat natuurlijk ook. Wees lekker creatief!  

-Een oranje vel papier 

-Een groen vel papier 

-Lijm, plakband of een nietmachine 

-Een stift of potlood 

 

Als je alles klaar hebt liggen dan gaan we nu aan de slag! 

Stap 1. Rol het oranje vel papier op tot een koker en plak deze vast met lijm of plakband zodat je de 

wortel zelf hebt. 

Stap 2. Een wortel loopt aan de onderkant altijd een beetje spits toe of in een puntje. Dit kan je met 

je wortel doen door de onderkant plat te duwen en om te vouwen. Dit kan je dan vast maken met 

lijm, een nietjes of plakband. 

Stap 3. Knip een groen strookje van een paar centimeter breed zodat deze de blaadjes van de wortel 

kunnen worden en plak deze aan de binnenkant van de koker. Als deze goed vast zit kan je deze in 

gaan knippen met een schaar. Zo krijg je hele smalle stukjes die uit elkaar gaan staan en lijken op de 

blaadjes van de wortel. 

Stap 4. Als je wil dan kun je een leuk gezichtje op de wortel tekenen. Dat ziet er meteen vrolijk uit 

    . Daarna stop je hem in je schoen als verrassing voor Ozosnel en Sinterklaas. Of je maakt er nog 

een aantal meer en versiert er je huis mee om de Sint en Pieten welkom te heten. 
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