
  

    

    

   

MAAK ZELF NIEUWJAARSPIÑATA 

In Mexico worden piñata’s veel gebruikt bij verjaardagen en Kerst, maar ook bij andere feesten worden ze opgehangen. De hele maand 

december hangen ze in Mexico óveral! De traditionele vorm van een piñata is een ster met zeven punten, zoals onze musea ze ook in 

de collectie hebben. Tegenwoordig worden piñata’s gemaakt in alle vormen en figuren. Op het feest wordt het vrolijke piñata-spel 

gespeeld. Om de beurt proberen mensen, geblinddoekt met een stok, de piñata kapot te slaan. Wat erin zit is een verrassing, maar 

vaak is deze gevuld met snoep, confetti en soms cadeautjes! Sla tijdens Oud & Nieuw jouw piñata stuk. Zo begin je het nieuwe jaar 

kleurrijk!  
 

ZO DOE JE DAT 

BENODIGDHEDEN 

- crêpepapier 
- download bouwplaat 

piñata 
- touwtje 
- snoepjes en confetti 
- schaar 
- plakband en lijm 

Vouw de plakstroken en 
plak de twee stroken aan 
elkaar.   

Vouw de zijkanten in de 
vorm van een ster en plak 
deze aan de ster met een 
stukje plakband. 

Download de piñata- 
bouwplaat van onze 
website en knip alle 
vormen uit.    

De stroken zijn de zijkant 
van de ster. Vouw de 
plakstroken om.  

Vul je piñata met snoepjes 
en confetti.  

Smeer een beetje lijm op 
de plakrand en plak de 
andere ster erop vast. Nu 
is je piñata dicht.  

Maak een klein knipje van 
ongeveer 1 centimeter in 
de zijkant van je ster. Hier 
kan een touwtje tussen.  

Plak het touwtje in de 
punt van de ster, hier kun 
je je piñata straks mee 
ophangen.  

 

Plak strook voor strook  
de franjes op de ster tot  
deze helemaal gevuld is. 
Beplak ook de achterkant.  

Knip stroken met franjes 
van crêpepapier. Beplak 
als eerste de zijkant met 
stukjes van 4 centimeter. 

Plak de strook franjes 
vast op de ster, begin 
onderaan. Gebruik de 
kleuren die je mooi vindt. 

Download de piñata-bouwplaat op de pagina ‘wereldse activiteiten’ op onze 
website.  

WIST JE DAT >  

In Mexico worden ook 
verjaardagen van 
kinderen met een 
piñata gevierd.  

PIÑATAS IN DE 

COLLECTIE  

In onze musea 
hebben we ook 
feestelijke piñatas in 
de collectie. Zoals 
deze bijvoorbeeld.  

Klaar is je 
Nieuwjaarspiñata!  


