
 

 

Houten hartjes maken (BSO) 
 

 
Wat heb je nodig? 
 

 Takjes 
 Touw, draad of koord om op te hangen 
 Verf in diverse kleuren 
 IJzerzaagje 
 IJzerdraad 
 Tangetje voor ijzerdraad 

 
Wat ga je doen? 
 
Ga tijdig op zoek naar takken (stokjes) die je kind wilt gebruiken. Zorg dat de takjes goed droog zijn, 
anders pakt de verf niet goed. Leg alle materialen klaar. Dek de tafel ook goed af want er gaat 
geschilderd worden. Leg alle gevonden takken neer op tafel en zoek de stokken uit die het meest 
recht van vorm zijn. Leg nu de stokken in een patroon neer. Breek te lange stukken op maat. Start 
met het bevestigen van het ijzerdraad aan de buitenste rand. Maak nu de korte stukjes, de 
bovenkant van het hart aan elkaar vast en daarna de andere lange zijde. Schilder nu de stokjes in 
een gewenste kleur. Het mooiste is het om de ene zijde eerst te verven, te laten drogen en dan om te keren en de andere zijde te verven. Bevestig 
een koordje om op te hangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wooden hearts (BSO) 
 
 
 
What do you need? 
 

 Branches 
 Rope, wire or cord to hang up 
 Paint in various colors 
 Iron saw 
 Iron wire 
 Pliers for iron wire 

 
What are you going to do? 
 
Look for branches (chopsticks) your child wants to use. Make sure they are dry, otherwise the paint 
won’t last. Cover the table well because you child is goint to paint. Put all branches on the table and 
find the sticks that are the straightest. Now put the sticks in a pattern. Break the pieces that are too 
long. Start by attaching the iron wire to the outer edge. Now attach the short pieces, the top of the 
heart to each other and then the other long side. Now paint the sticks in a desired color. It is best to paint one side first, let it dry and then turn it 
over and paint the other side. Attach a string to hang up. 
 
 


