


	

Palmpasen kruis knutselen 
**Lees de instructie helemaal door voordat je begint** 
 
1. Maak van 2 latjes/stukjes hout/takken (let op voor splinters!) óf 2 
stukken stevig papier/karton een kruis (50*30 cm óf 60*35 cm 
(stroken van 5-7cm breed)). Heb je dit niet in huis? Gebruik dan het 
blad op blz. 7. Knip de stroken uit en plak ze aan en op elkaar. Dit 
kruis is niet stevig genoeg om te laten staan, maar als je het op het 
raam plakt heb je meteen een mooie paasversiering J  
 
2. Versier het kruis. Heb je een papieren/kartonnen kruis, dan kun je 
dit met kleurtjes doen. Heb je crêpepapier, dan kun je dit in stroken 
van � 2 cm knippen en om het kruis wikkelen.  
 
3. Kleur/versier de haan, de spons, de zilverstukken, de palmtak en 
de 12 stroken en knip ze uit. 
 
4. Je kunt de 30 zilverstukken per stuk uitknippen en aan een lange 
draad rijgen (maak dan een dubbele knoop aan het einde van de 
draad zodat je een soort ketting krijgt. Hang die ketting over het 
bovenste deel van het kruis heen zodat hij blijft hangen.) óf je knipt 
de 2 groepjes munten uit en plakt ze op elkaar (de munten met een . 
er op plak je op de munten waar je lijm op moet doen) en plakt ze op 
de dwarsbalk van het kruis. 
 
5. Plak de palmtak achter de haan. Bevestig de haan met palmtak 
bovenaan het kruis. 
 
6. Maak van de 12 stroken een ketting. (Maak een rondje van een 
strookje papier en plak de uiteinden vast. Steek het volgende strookje 
papier, door het papieren rondje en maak er ook een rondje van. Plak 
de uiteinden weer vast. Ga zo verder tot je een ketting van 12 
rondjes hebt.) Hand de uiteinden van de ketting om de linker en 
vervolgens om de rechterkant van het kruis heen. 
 
7. Maak een gaatje in de spons en rijg er de korte draad doorheen. 
Maak een dubbele knoop aan het eind van de draad en schuif de 
draad over de linkerkant van het kruis heen. 
 
8. Maak van stukjes rood crêpepapier 5 propjes óf kleur 5 rode 
bolletjes die je direct onder de haan, op de 3 overgebleven uiteinden 
van het kruis en in het midden van het kruis vastplakt. 
 
 
 
 
	



	

Tips: 
- Print deze pdf bij voorkeur uit op wat dikker papier, of plak de 
uitgeprinte voorbeelden op karton en knip het dan uit zodat het extra 
stevig is. 
- Je kunt het palmtakje al op groen papier uitprinten om tijd te 
besparen. 
 
Variatietips: 
Je kunt natuurlijk ook: 
- een broodhaantje bakken; 
- een echt (stukje) spons gebruiken; 
- een echt palmtakje/een takje buxus ofzo gebruiken; 
- de 30 zilverstukken bijv. uit aluminiumfolie knippen; 
- op de 12 stroken de namen van de 12 apostelen schrijven of hun 
attributen tekenen (zie: https://www.heiligen.net/meer_apostel.php) 
 
Benodigdheden: 
- Latjes/hout/takken/stevig papier/karton (voor het kruis) 
- Kleurpotloden, stiften of waskrijtjes. 
- Perforator (of iets anders om gaatjes mee te maken) en draad OF 
naald en draad 
- Lijm, plakband of een nietapparaat 
Optioneel: 
- Crêpepapier (geel + wit, eventueel ook groen en een klein beetje 
rood) 
 
Symboliek: 
Kruis: Het kruis waaraan Jezus op Goede Vrijdag voor ons stierf. 
Haan: De haan die 3x kraaide nadat Petrus Jezus had verloochend. 
Palmtakje: De palmtakken waarmee de mensen Jezus toewuifden 
toen Hij (op Palmzondag) op een ezeltje Jerusalem binnen reed. 
30 rondjes: De 30 zilverlingen die Judas Iscariot kreeg om Jezus te 
verraden. 
12 schakels: De 12 apostelen van Jezus die na Zijn dood en 
verrijzenis de Blijde Boodschap over de hele wereld verspreidden. 
5 rode bolletjes:  De 5 wonden van Jezus aan het kruis; op Zijn 
hoofd van de doornenkroon, de spijkers in Zijn beide handen en door 
Zijn op elkaar geplaatste voeten en in zijn zijde van de lans waarmee 
zij Hem doorboorden om te zien of Hij dood was. 
Spons: De spons met zure wijn die Hem aan het kruis werd 
aangeboden om van te drinken. 
Kleuren: Traditioneel worden geel en wit (de kleuren van het 
Vaticaan) gebruikt, maar je kunt ook groen (nieuw leven) gebruiken 
of andere kleuren die jij mooi vindt. 
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