Traktatiekaarten
(Coronaproof)

Deel
1

Het is weer zover..
Het kind is jarig, maar waar gaan we
dit keer op trakteren?

In dit traktatiekaarten boek vind je
leuke, lekkere en gezonde ideeën voor
traktaties!
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Angry Birds
Appelmoes Indiaantjes
Bepakte auto's
Bert en Ernie
Cheez vrachtwagen
Chinese draken
Eendjes
Elmo Babybel
Fruit mummies
Piraten
Spookmandarijnen
Toverstaf
Uitdeelzakje
Vishengels
Vliegtuigjes

Angry Birds
Ingredienten:
Benodigdheden:
Danoontjes toetjes
Wiebeloogjes
rood en geel
Zwart papier
Lichtbruin papier
Donkerbruin papier
Stappen:
Oranje papier
- Knip van het zwarte en donkerbruine papier de
wenkbrauwen.
- Knip van het lichtbruine papier de buikjes.
- Knip van het oranje papier ruitjes en vouw deze
precies in het midden.
- Plak de wenkbrauwen op de Danoontjes
(bruine bij de gele en zwarte bij de rode).
- Plak de buikjes op de Danoontjes.
- Plak de snaveltjes, de gevouwen ruitjes, met de
vouwrand op de Danoontjes.
- Plak de wiebeloogjes tussen de wenkbrauwen
en snavel in.
- Knip van het zwarte papier nog leuke
haarstijlen voor op de vogels.

Kosten
Voor 10 stuks
€4,-

Appelmoes indiaantjes
Ingrediënten
Appelmoesbakjes

Benodigdheden
Wiebeloogjes
Washi tape
Gekleurde veertjes

Kosten
Voor 16 stuks
± €7,33

Stappenplan
- Plak met washi tape het veertje op het
appelmoesbakje.
- Plak per bakje 2 wiebeloogjes onder
de tape.

Bepakte auto's
Ingrediënten
per traktatie:
1 rozijnendoosje

Kosten
Voor 10 stuks
€8,-

Benodigdheden per auto:
1 speelgoedauto
Touw van 20-30 cm
Inpakpapier

Stappenplan:
- Pak alle rozijnendoosjes in.
- Bind met het touw de
pakketjes vast boven op de
auto's.

Bert en ernie
Ingrediënten
voor 30 traktaties:
15 Mandarijnen
8 Bananen
15 Rode m&m's
15 Oranje m&m's
Poedersuiker

Kosten
Voor 30 stuks
€5,-

Benodigdheden
voor 30 traktaties:
60 Wiebeloogjes
Zwarte stift
Zwart touw
Schaar

Stappenplan:
- Snijd de bananen
doormidden.
- Plak 2 oogjes op de
schil per stuk fruit.
- Maak met
poedersuiker en een
heel klein beetje water
de "lijm".
- Plak de m&m's als neus
vast met de
poedersuikerlijm.
- Teken met de stift het
mondje op de schil
- Knip het touw in
stukjes van 3-4
centimeter en plak die in
bosjes, als haar, boven
op het stuk fruit.

Cheez vrachtwagen
Ingrediënten
Cheez dippers
Doosje rozijnen
Optioneel: roltong

Nodig
Touw
Wiebeloogjes
Karton
Zwarte stift
Lijm

Stappenplan
- Bind met een touwtje het doosje
rozijntjes en roltong aan de Cheez dippers.
- Plak de wiebeloogjes op de voorkant.
- Knip uit het karton de wielen.
- Kleur de wielen met een stift zwart.
- Plak aan elke dipper 4 wielen.
Prijs
Voor 10 stuks
± €7,70

Chinese draken
Ingrediënten per draak:
1 mandarijn
2 spekjes

Benodigdheden per draak:
2 sateprikkers
Gekleurd papier
Uitknip blad 'Chinese draken'
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Stappenplan:
- Google 'Chinese draak traktatie' open via de
site van party-kids het uitknip blad.
- Print en knip de tekeningen uit.
- Knip stroken van ± 3 cm en vouw deze.
- Plak het hoofd en de staart aan beide uiteinde
van de strook papier en plak 2 satéprikkers
aan de achterkant vast.
- Prik de spekjes aan de prikkers.
- Prik de prikkers in de draak.

'Alle eendjes zwemmen in het water'
Ingrediënten:
Rozijnendoosjes

Benodigdheden:
Badeendjes
Blauwpapier

Kosten
Voor 10 stuks
4 euro

Stappenplan:
- Knip het blauwe papier in
rondjes, zo groot dat het
badeendje erop past.
- Plak het blauwe rondje
bovenop het rozijnendoosje.
- Plak het badeendje boven op
het blauwe rondje.

Elmo babybel
Ingrediënten
Eén Babybel kaasje per traktatie
Benodigdheden
Wiebel ogen (googlie eyes)
Oranje papier
Schaar
Plakstift

Kosten
Voor 20 stuks
+/- €8-

Stappenplan
- Haal de folie van de Babybel af.
- Knip ronde neusjes uit het oranje papier.
- Maak van elke Babybel, een Elmo gezichtje door er 2 wiebel
ogen en een neusje op te plakken.

Fruit mummies
Ingrediënten
Eén stuk fruit per
traktatie
Bijv. appel, peer of
banaan

Benodigdheden
Verband
Wiebeloogjes
Plakband
Schaar

Stappenplan
- Wikkel het stuk fruit in het verband
en knip het verband op de juiste
lengte af
- Plak de uiteinden van het verband
met een plakbandje vast.
- Plak dan de wiebeloogjes op.

Piraten
Benodigdheden
per traktatie:
1 banaan
1 schatkistje of
doosje rozijntjes
Watervaste stift
(Zwart) lint
Eventueel servetten

Kosten
Voor 14 stuks
€ 6,-

SCHIP AHOY
Stappenplan:
- Teken met de stift een gezicht met stoppelbaard
en ooglapje.
- Bind eventueel een servet om de banaan.
- Maak het schatkistje (en servet) vast met een stuk
lint aan de banaan.

