
Hoe maak je een dromenvanger?

Wat heb je
nodig?

● Kartonnen bordjes
● Gekleurde wol
● Schaar
● Perforator
● Verf of stiften
● Materiaal om te versieren
● Eventueel:

o Prikmat en prikker
o Tijdschriften om foto’s of afbeeldingen uit te

knippen
o Papier om op te tekenen of om figuurtjes uit te

knippen
o Kralen om aan de draden te rijgen
o Gekleurde veren (of veren die je in de natuur

vindt) om aan extra draden te bevestigen

Voorbereiding Afhankelijk van de van de vaardigheden van de kleuters en
van het type bordje, kan de begeleider ervoor kiezen om de
knip- of priklijn op voorhand uittekenen op alle bordjes

Werkwijze ● Geef alle kinderen een kartonnen bordje
● Laat ze het middenvlak van het bordje uitknippen (dit

vraagt begeleiding) of uitprikken
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● Laat de kleuters het bordje verven en/of versieren
● Maak met een perforator gaatjes langs de binnenste

rand van het bordje. Let op dat de gaatjes ver
genoeg van de rand blijven, zodat ze niet
doorscheuren

● Maak ook een gat bovenaan in de mandala om deze
te kunnen ophangen met een draad

● Laat de kinderen gekleurde wol kriskras doorheen de
gaatjes steken. Meerdere kleuren combineren geeft
het mooiste resultaat

● Laat de kinderen eventueel verder versieren tot de
dromenvanger af is

Tips ● Dit type dromenvanger kan ook met heel jonge
kleuters worden gemaakt. Je kunt de knutselactiviteit
uitdagender maken

o door kraaltjes aan de draden te rijgen
o door ook draden aan de zij- en onderkant te

voorzien, waaraan dan ook versiering komt
(kraaltjes, veren, afbeeldingen, …)

● Je kunt van deze dromenvanger ook een fotohouder
maken door tussen de draden foto’s of tekeningen te
steken.

● Je kunt het maken van de dromenvanger laten
voorafgaan door een natuurwandeling om materialen
te verzamelen om te versieren (veren, blaadjes, …)

● De dromenvangers vormen een prachtige invulling
van het doodgewoon hoekje in de klas of in de school
als ze allemaal samen worden opgehangen
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