
Traktatiekaarten
(Coronaproof) 

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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 Eendjes
 Elmo Babybel
 Fruit mummies
 Piraten
 Spookmandarijnen
 Toverstaf
 Uitdeelzakje
 Vishengels
 Vliegtuigjes
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Inhoud
 



Stappenplan:
- Wikkel het servet om de mandarijn. 
-  Maak met het lint een strik onder
   de mandarijn.
- Teken een gezichtje op de
   servetten.

Ingrediënten 
voor 30 spookjes:
30 mandarijnen
30 servetten
Lint
1 viltstift

SPookmandarijnen
Kosten

Voor 30 stuks
€10,- 

 



Stappenplan:
- Print en knip sjablonen van sterren uit op gekleurd 
  papier of trek ze over. 
- Schrijf de naam en de leeftijd van de jarige op de ster.
- Plak de ster en een stuk lint boven aan het potlood vast
  met plakband. 
- Plak iets lager het doosje rozijnen vast aan het potlood.

Benodigdheden 
per traktatie:
1 potlood
1 doosje rozijnen
1 sterretje
Gekleurd lint
Plakband
Stift/pen
Gekleurd papier

Toverstaf

Kosten
Voor 30 stuks

€ 6,-
 



Uitdeel zakje

Benodigdheden:
Uitdeel- of plasticzakje 
Stuiterballen
Mandarijn
Lolly of verpakt snoepje
Lint

Stappenplan:
- Stop alle producten in het zakje.
- Maak het zakje dicht met een lintje.

Kosten
Voor 20 stuks

€7,-



Vishengels

Ingrediënten 
per traktatie:

1 rozijnendoosje

Stappenplan:
- Kleur de ogen op de visjes. 

-Perforeer bij de mondjes
van de vis een gaatje.

-Plak het rozijnendoosje
tussen twee visjes.

- Doe het touwtje door één
van de visjes.

- Maak de andere kant van
het touwtje vast aan de

satëprikker.

Benodigdheden
per vishengel

1 lange satéprikker
Touwtje van 30 centimeter

Zwarte stift
Perforator 

Lijm
2 gekleurde papiertje geknipt 

in de vorm van een visKosten

Voor 10 stuks

€5,-



Vliegtuigjes
Stappenplan:
- Google het knipblad van het vliegtuigje
   via 'vliegtuig traktatie' en dan de site van
   kidshoekje. 
- Knip het papier zoals op het voorbeeld. 
- Wikkel het papier om de bellenblaas. 
- Plak boven en onder op de bellenblaas
  een vleugel.
- Maak voor de staart een knip in het
  papier die je uitvouwt aan beide kanten
  zodat deze plat op de koker kan.
- Plak een kleine propeller voor op de
  bellenblaas.
- Beplak eventueel het rozijnendoosje met
  papier, plak hem niet helemaal dicht
  zodat hij makkelijk open gemaakt kan
  worden. 
- Plak het doosje aan de onderste vleugel
  met plakband. 

Benodigdheden:
Bellenblaas
Rozijnen
Gekleurd papier
Plakband
Schaar

Kosten voor 15 stuks:
€5,-


