
Pinata

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal 

Zijdepapier, oranje, 5 vel  418632  1

Zijdepapier, geel, 5 vel   418676  1

Zijdepapier kleur-op-kleur  418850   1

Zijdepapier kleur-op-kleur 418779  1

Papiermaché, 2500 g 492458  1

Chenilledraad, zwart 510231   1

Chenilledraad, roze 525746   1

Tempex bol (30 mm)  510299  2

Gekleurd karton, roze, 10 vel  434621  1

Gekleurd karton, wit, 10 vel  434517  1

Elastiek 537160 1

Houten ballen 601907 1

Katoendraad 537012  1 

Beuken rondhout 681028   1

Ballonnen 544627  1 
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Hand-
1. Het papiermaché (volgens beschrijving 

bij het product geleverd) met een garde 
klaarmaken in een emmer. Op de opge-
blazen ballon plakken en op een emmer 
laten drogen.  

2. Klepje aan de onderkant: opening van ca. 
6 x 7 cm vrijhouden. De ballon moet na 
ca. 2 dagen, op een warme plek, helemaal 
gedroogd zijn. 

Pinatas

3. Bind aan een ca. 6 cm lang stuk rond-
hout, een koord van ca. 60 cm lang vast. 
Aan dit koord wordt de pinata opgehan-
gen. 

4. Boor voorzichtig met een schaar een 
klein gaatje in de opgedroogde holle be-
huizing en haal het rondhout er doorheen 
en zet het vast.   

5. Begin nu de pinata te beplakken. Knip 
kleine rechthoeken van ca. 7 x 4 cm en 
lijm deze in circelvorm erop. 

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal 

Confetti roze 565649 1

Confetti groen 565661   1

Confetti rood   565731  1

Confetti geel  565764  1

Aanbevolen gereedschap:   

Garde   

Hulpmiddelen:   

Toiletpapier rollen   

Emmer   
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10. Voor het varken een chenilledraad spiraal 
maken voor de staart en erop plakken. 

11. Een wc-rolletje met roze karton beplak-
ken en voor als snuit met hartjes plakken.  

12. Voor de vier bijtjes knipt u de wc-rolletjes 
in ca. 4 cm grote stukken en beplakt u 
deze met roze karton. Knip grote cirkels 
uit en lijm deze onder vast.  

Pinata 

Veel plezier en succes gewenst door het OPITEC Creatief-Team!

6. Aan de onderkant bekleedt u de opening 
met wit karton. 

7. Houten kralen erop lijmen en aan het 
klepje een elastiekje aanbrengen.  Nu is 
de pinata altijd weer te gebruiken en voor 
de confetti regen moet alleen het klepje 
geopend worden. 

8. Versier de pinata. Knop de vleugels 
voor de bij uit. Op de tempexbol zwarte 
pupillen tekenen en erop lijmen.   

9. Chenilledraad om een vinger wikkelen en 
de onstane spiraal als snuit erop lijmen 
en de bij met confetti vullen.  


