
1. Samba ballen 

Je kunt vrij eenvoudig zelf samba ballen maken. Een samba bal is een kleine bal op een stokje die 
rammelt als je hem schudt. 

Geef elk kind een waterballon en giet er rijst of droge macaroni in. Blaas de ballon op en knoop hem 
dicht. 

 

2. Schudkokers 

Schudkokers lijken wel wat op samba ballen, maar zijn nog simpeler. Het is letterlijk een kokertje dat 
geluid maakt als je het schudt. 

Geef elk kind een wc-rol. Knip een ballon door de helft en span deze over een uiteinde van de wc-rol. 
Maak hem vast met plakband of tape. Vul de koker voor een deel met macaroni of rijst. 

Sluit de andere kant van de wc-rol ook af met een door de helft geknipte ballon. Versier de 
buitenkant van de koker. Schudden maar! 

 

 



3. Rammelstok 

Een rammelstok is een simpel instrumentje om flink wat herrie mee te maken. Het is gewoon een 
kledinghanger 

kledinghanger met aan het eind belletjes of blokjes die tegen elkaar rammelen. 

Geef elk kind een kledinghanger. Maak kleine gaatjes in een aantal bierdopjes en bind er touwtjes 
doorheen. 

Maak de touwtjes vervolgens op verschillende lengtes vast aan de kledinghanger. Gebruik zo’n 10-
15 bierdopjes per stokje. Rammel de bierdopjes gezellig tegen elkaar. 

 

4. Trommels 

Trommels zijn altijd leuk om op te trommelen. Je kunt er een mooi ritme mee maken en voor kinderen 
is het toch niet al te lawaaiig. 

Neem verschillende formaten lege blikken en blikjes. Overspan de lege kant met een halve ballon. 
Maak vervolgens trommelstokjes en je bent alweer klaar. De blikken kun je natuurlijk mooi versieren. 

 



5. Panfluit 

Een panfluit is een simpel instrument dat bestaat uit een reeks buisjes die in lengte verschillen. Door 
erop te blazen komen er steeds andere tonen uit. 

Rietjes: Geef elk kind een aantal rietjes. Knip de rietjes op aflopende lengte, de een telkens ongeveer 
een centimeter korter dan de vorige. Leg ze op volgorde en tape ze aan elkaar vast. 

Hout: Gebruik holle staafjes bamboe. Zaag deze op verschillende lengtes af. Leg ze dan op volgorde 
en tape ze stevig aan elkaar vast. 

 

6.Trompet 

Met slechts een lege keukenrol en een stuk stevig karton heb je supersnel je eigen trompet 
geknutseld. Pimp het nog een beetje op met wat stickers en een beetje verf en je kunt er op los 
trompetteren! 

 

 

 

https://www.etsy.com/nl/c/craft-supplies-and-tools
https://alldonemonkey.com/2014/11/07/trumpet-craft-birth-bahaullah/


7.Castagnetten 

Knip een strook van karton dat de basis voor uw castagnetten zal zijn. De strip moet 2 cm breed en 7 
cm lang. 

liggen de kartonnen strook vlak en lijm een dop van de fles met de open kant naar beneden op elk 
uiteinde van de kartonnen strip. 

Vouw de strook, zodat de bovenkant van de doppen te voldoen als ze elkaar raken. Dit zal het klikken 
lawaai van de castagnetten maken. 

Versier de castagnetten zoals u wenst met stiften of stickers. Genieten van het maken van muziek. 

 

8.Rammelaar 

Voor deze rammelaar heb je een houten ring nodig, daar knoop je wat lintjes en bellen aan en klaar is 
je rammelaar. 

 

 

http://www.mumtastic.com.au/latina/552943-31-crafts-hispanic-heritage-month/#/slide/1
https://www.etsy.com/nl/listing/489826281/


9.Tamboerijn 

Versier de achterkant van de 2 kartonnen weggooi bordjes met verf, viltstift of stickertjes, maak er 
maar wat moois van. 

Lijm of niet de bordjes op elkaar, maar laat wel een opening over om rijst in te doen. Doe de rijst erin 
en maak je tamboerijn helemaal dicht. 

Om je tamboerijn nog mooier te maken kun je aan de onderkant sliertjes crêpepapier vast maken met 
wat lijm of de niettang. 

Is je tamboerijn klaar..... schudden dan maar en dansen natuurlijk! 

 

10.Banjo 

Neem de 4 elastiekjes en schuif ze over het dekseltje. Plak ze aan de achterkant vast met een stukje 
ductape .  

Als dat gedaan is pak je de schaar en het ijslolliestokje. Knip hier een 1,5 cm van een kant af. 
Vervolgens pak je je zelfklevend plakband en ga je het stokje omwikkelen.  

Maak daarna het stokje vast aan de achterkant van het dekseltje (bij de ductape) met eveneens een 
stukje ductape. Draai hem nu om en je banjo is al bijna af!. Nu nog wat plaksteentjes aan de 
bovenkant van het stokje en je banjo is klaar! Super makkelijk en super snel resultaat!  

 

https://www.redtedart.com/paper-plate-tambourine-st-patricks-day/


11. Gitaar 

Een gitaar kun je vrij gemakkelijk zelf maken. Het is natuurlijk niet zo’n vreselijk goed modelletje, 
maar wel leuk om wat op te tokkelen. 

Neem een stevige doos (bijvoorbeeld een leeg pak hagelslag of een schoenendoos) per kind. Snijd of 
knip in het midden een rond gat in de doos. 

Plak boven en onder het gat een wasknijper op de doos. Knip elastiekjes door en plak ze aan de 
onderkant van de doos vast met tape. Span ze dan over de wasknijpers heen tot boven de doos en 
plak ze daar ook vast. 

De doos fungeert als klankkast voor de elastiekjes. 

 

 

 

 

https://www.hellowonderful.co/post/10-INVENTIVE-SHOEBOX-CRAFTS/
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