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Vier instructies voor het knutselen met kastanjes  
 

Instructie voor een spiraal van kastanjes  
Geschikt voor kleine kinderen  
 

Dit heb je nodig  

• 1 blad papier 
• 1 stift 
• enkele kastanjes  

 

En zo werkt het  

1. Teken een spiraal, golf of een ander motief op een blad papier. 
2. Je kunt nu samen met je kind de kastanjes op het getekende motief leggen.  

Dat is rustgevend, bevordert de concentratie en de fijne motoriek. 
3. Grotere kinderen kunnen ook zelf het motief tekenen en dan de kastanjes 

neerleggen. 
4. Iets moeilijker wordt het als het motief zonder blad eronder op de tafel wordt 

nagemaakt. 

 
 
 
 
Naast de 
spiraal 

kun je ook 
nog vele 
andere 

motieven 
maken. 
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Instructie voor een kastanje-vlieger  
 

Dit heb je nodig  

• restjes van een lichte stof, bijv. dun katoen  
• kastanjes 
• kastanjeboor of een schroevendraaier 

 

En zo werkt het  

• In het midden van de kastanje een gat boren.  
• Knip dunne slierten uit de restjes stof. Draai de uiteindes in elkaar tot een punt en 

haal dit door het gat in de kastanje 
• Knoop daarna de uiteindes aan elkaar, zodat de slierten niet meer uit het gat 

kunnen vallen. 
• Nu naar buiten en genieten van de herfst! Je kunt de vlieger omhoog gooien en 

weer opvangen of de vlieger naar elkaar toegooien, maar ook een spelletje doen 
zoals ‘‘wie gooit het verst‘‘ of gooi de vlieger naar een bepaald doel, zoals een 
mand.  
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Het alfabet of een getallenrij maken met kastanjes  
 

Dit heb je nodig  

• watervaste stift  
• kastanjes 

 

En zo werkt het  

• Schrijf met de watervaste stift letters en/of getallen op de kastanjes.  
• De kinderen kunnen de getallenrij neerleggen, rekenen, het alfabet leren of 

woorden maken. Zo wordt op speelse wijze het alfabet geleerd en rekenen 
bijgebracht. Oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld ook Engelse woorden maken.  
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Instructie voor een memory-spel met kastanjes  
(ook mogelijk met eikeldopjes)  
 

Dit heb je nodig  

• verf  
• kastanjes 

 

En zo werkt het  

• Maak de kastanjes eventueel iets schoon en zorg dat ze goed droog zijn, zodat ze 
niet gaan schimmelen.  

• Verf de onderkant van de kastanjes paarsgewijs in verschillende kleuren. Zorg 
ervoor dat de stip niet te groot wordt, zodat de kleur van boven niet te zien is 
tijdens het spel. 

• In de gekleurde vlakken kun je weer paarsgewijs motieven of stippen erop verfen 
of tekenen met een watervaste stift. 

• De verschillende kleuren helpen bij het leren van de kleuren.  
• Stippen op de kastanjes helpen bij het leren tellen  
• Verschillende getallen helpen bij het leren van een getallenrij.  
• Maak het moeilijker door kleuren te kiezen die licht van elkaar afwijken.  

Dit maakt het lastiger om het juiste paar te maken en vergt meer concentratie.  
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