
 

  

 

Hallo Knutselaars hier een uitdaging voor iedereen die 

van knikkeren houdt. Het is de bedoeling dat je een 

super knikkerbaan gaat maken. Dit kan een hele mooie 

of hele grote of ingewikkelde zijn, met materiaal wat je 

zelf uit kan kiezen. Heb je lego kun je dit misschien 

combineren met andere materialen. 

 

Wil je speciale vormen maken om in je baan te plakken 

kun je ze ook van Zoutdeeg maken(hier is ook een 

voorbeeld van in online de knutseltent) 

 

We laten je natuurlijk wat voorbeelden zien zodat je 

ideeën op kan doen.  Stuur een foto of filmpje van jouw 

baan  want we zijn heel benieuwd. 

Groetjes uit de online knutseltent op Speelstad 2020 

Digi-stad 

 

 



 

 Benodigdheden 

Naar eigen keuze  

Bijv. Wc rollen, keukenrollen kartonnendozen doosjes  ,flessen, hout ,spijkers ,rietjes, ijsstokjes 

plastic bekers dus gewoon  alles wat jij bedenkt en in huis hebt.  

plakband, lijm , touw schaar (stanleymes) verf, liniaal of rechte lat 

Knikkers. 

Er staan ook een aantal ideeën die op  een deur gemaakt zijn, waar alles met plakband op 

de deur geplakt is, doe dit alleen je ouders of verzorgers het goed vinden bijv. op deur in 

slaapkamer in de of schuur. 

Als je een groot stuk karton neemt en daar van boven en onder op de hoeken een stuk 

plakband op plakt aan de voor en achterkant er dan een gat in maakt  

 

 

 Plak tape op alle 4 de hoeken aan voor 

en achterkant anders scheurt het karton 

uit. Prik met een spijker een gat en 

maak het touw aan de bovenkant van de 

doos vast. Zorg dat het touw lang genoeg 

is want het moet over de bovenkant van 

de deur heen en terug

 

Iemand gaat aan de kant van het karton 

staan en  gooit het touw over de deur, de 

gene die aan de andere kant van de deur 

staat schuift het touw onder de deur door 

zodat je het aan de onderkant van het 

karton kan vast maken zorg dat het goed 

strak zit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorbeeld 1

 

Verbindingen met wc rollen 

Voorbeeld 2 met ijsstokjes 

maar kan ook met karton of 

oude wasknijpers  of gladde 

takjes van een boom.

 

Stukje karton vouw het goed en zorg 

dat de knikker langs de achterkant rolt 

je kan het ook zonder te vowen 

opplakken maar dat is iets moelijker

 



  

 

Voorbeeld 3 

Voorbeeld 5 

Voorbeeld 4  voor kinderen met 

veel geduld 

https://youtu.be/_vKNpn9TlG8 

(Geen  video van Speelstad) 

https://youtu.be/_vKNpn9TlG8
https://youtu.be/_vKNpn9TlG8


 

  

 

voorbeeld 7 Hoe zou deze gemaakt zijn ??? 

 

Voorbeeld 6 Voor echte timmerman 

 

https://youtu.be/xSPfDuXhURs 

(Geen video van Speelstad) 

https://youtu.be/xSPfDuXhURs


 

 

Voorbeeld 8  in plaats van pvc buis kan het ook 

met kartonnen kokers of wc of keukenrollen. 

Vloerbedekking zaken heb soms lange kokers. Heeft 

iemand die je kent nog restjes isolatie voor buizen 

over dat is ook ideaal 

 

Wc rollen aan elkaar 

maken om even iets  uit 

te proberen gebruik een 

stevige reclamefolder. 

Rol hem op maar zorg 

dat hij  kleiner is als de 

wc rol zodat de knikker 

er niet tegen aan komt. 

 

https://youtu.be/c2hX8f3DJ0U 

Super Knikkerbanen om je vingers bij af te 

likken (videos niet van Speelstad) 

https://youtu.be/wp9T62LDsFM 

 

Zo dat was het dan genoeg gezien nu gauw 

aan de slag. WE zijn benieuwd 

https://youtu.be/c2hX8f3DJ0U
https://youtu.be/wp9T62LDsFM

