
Sinterklaas draagt een mijter en Pieten 
dragen een Pietenmuts. De meeste Pieten 
hebben een veer. Sommige Pieten heb-
ben er zelfs twee! Daaraan kun je zien hoe 
belangrijk een Piet is. Als er nog geen veer 
op de muts zit, dan heeft de Piet nog geen 
Pietendiploma. Hij of zij moet dan nog 
leren dakklimmen, door de schoorsteen 
gaan, schoentjes vullen, pakjes inpakken 
en nog zoveel meer. Als een Piet het 
Pietendiploma behaald heeft speldt 
Hoofdpiet een mooie veer op de muts. 

Hieronder lees je hoe jij een mooie Pieten-
muts kunt knutselen. Als je een echte veer 
hebt kun je die er natuurlijk opplakken, 
maar anders maak je er eentje van papier. 
Voordat je begint is het belangrijk dat je 
alle spulletjes in huis hebt.
Heel veel succes met het knutselen. Stuur 
je een foto als jouw muts klaar is?

Dit heb je nodig Aan de slag
• 1 vel papier (wat steviger) in 

een kleur die je leuk vindt voor 
de hoofdband

• 1 vel karton in leuke kleur voor 
de veer, of 2 vellen als je 2 
veren wil

• 1 vel papier in een kleur die je 
leuk vindt voor op de veer

• Stuk crêpepapier in een kleur 
die je leuk vindt

• Lijm
• Plakband
• Nietmachine
• Schaar
• Stift
• Stickers of glitters voor het ver-

sieren van de hoofdband

• Knip 2 stroken van het gekleurde papier en maak 
hier een hoofdband van met nietjes. Vergeet niet 
om de band even te passen. 

• Knip een groot vierkant stuk uit het crêpepapier en 
maak het vast aan de binnenkant van de band met 
plakband. Het crêpepapier moet aan de bovenkant 
bol staan zodat het een echte muts wordt.

• Pak het vel karton voor de veer. Teken hier de vorm 
van een veer en knip het uit.

• Knip nu allemaal dunne lijntjes tot aan het midden 
(laat een stukje vrij) zo krijg je een mooie veer.

• Plak of niet de veer op de band van de pietenmuts.
• Knip nu van het andere gekleurde papier een klein 

rondje, hartje of een andere vorm die je leuk vindt. 
Schrijf je naam erop en plak het op de plek waar je 
de veer hebt vastgemaakt op de band. 

• Je kunt op de band van de muts nog stickers of 
glitters plakken.

• Even laten drogen en je pietenmuts is klaar!

Knutselpiet is dol op knutselen. Ze 
maakt altijd de mooiste knutselwerk-
jes en surprises. Speciaal voor deze 
krant heeft ze opgeschreven hoe jij 
een mooie Pietenmuts kunt maken. 
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