
Zacheüs
Benodigdheden:

● print van het werkje
● twee kralen
●  touw/koord
● kleurpotloden/stiften
● schaar
● lijm
● prikpen/satéprikker (om gaatjes te maken)

Wat moet je doen?

1.  Print de werkbladen uit
2.  Kleur Zacheüs, de appels, de vogels en knip

ze uit (werkblad 1)
3. Kleur de boomstronk bruin en knip deze uit

(werkblad 2) of print op bruin papier
4. Kleur het groen van de boom groen en knip deze uit (werkblad 3) of print op groen papier
5. Knip het kruis op de boom in en knip het rondje uit.
6.  Maak gaatjes op de 4 plaatsen die aangegeven zijn op het groen van de boom.
7. Doe lijm op de plakrand van de boomstronk en plak de boomstronk aan de achterzijde

van de boom net onder de vier gaatjes. De boomstronk wordt alleen aan dit randje
vastgeplakt.

8.  Maak gaatjes op de aangegeven zwarte punten in de mouwen en de onderzijde van de
mantel van Zacheüs.

9.  Haal het touw door het patroon zoals te zien is op de foto. Begin aan de bovenzijde van
het rechterbeen, laat de draad bij de arm weer naar de bovenzijde komen, leg de draad
vervolgens onder de boom en laat hem aan de voorzijde van de boom weer naar boven
komen. Dan weer naar de achterzijde van de boom etc. Zie foto.

10.  Doe aan beide uiteinden van het touw een kraal en leg een dikke knoop onder de kraal.
11. Plak de vogels en de appels in de boom.
12. Hang de boom aan een deurknop. Schuif het ingeknipte kruis door de klink van de deur.
13. Laat Zacheüs naar boven klimmen door de touwtjes aan beide zijde tegelijk naar de

buitenkant te trekken.
14. Laat Zacheüs naar beneden klimmen door om de beurt aan het linker- en rechter touwtje

te trekken.












