
  

    

    

   

MAAK ZELF KERSTPIÑATA 

In Mexico begint het kerstfeest al op 16 december. Las Posadas, het kerstfestival van negen dagen. Volgens het verhaal in de Bijbel 

zochten Jozef en Maria in Bethlehem een plekje om te overnachten. Maar nergens was plek. Ze vonden uiteindelijk een slaapplek in 

een stal, waar kindje Jezus werd geboren. Posada betekent herbergen. Volgens de Mexicaanse traditie draagt een groep mensen 

beeldjes van Maria en Jozef naar een huis en vragen in een lied om een slaapplek. Daarna begint het feest. Op dit feest wordt ook 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! Op de laatste dag van het festival, op 24 december, wordt nochebuena (kerstavond) gevierd en eten mensen samen. 
 

ZO DOE JE DAT 

BENODIGDHEDEN 

- strook crêpepapier 
- vierkant vouwblaadje 
- kartonnen 

feesthoedje 
- touwtje 
- snoepjes 
- schaar 
- plakband en/of lijm 

Vouw het karton tot een 
hoedje, een kegel vorm.  

Plak de zijkant dicht met 
een stukje plakband. 

Zoek je benodigdheden bij 
elkaar  

Plak een touwtje in de 
punt van je feesthoedje, 
hier kun je je piñatas 
straks mee ophangen.  

Vul je piñatas met 
snoepjes.  

Smeer een beetje lijm op 
het randje van de kegel.  

Knip een strook 
crêpepapier. Neem een 
grappige kleur. Een roze 
kerstboom mag best!  

Knip franjes in de strook 
crêpepapier.  

Wikkel de strookfranjes 
om de kegel, plak af en 
toe een beetje vast.  

Plak het vouwblad over 
het gat van je kegel, 
zodat je snoepjes er niet 
meer uit kunnen. 

Plak je strookfranjes vast 
op de kegel, begin 
onderaan. 

Nu heb je eigen mini kerstpiñata gemaakt.  

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 
kerstpiñatas in de 
collectie. Zoals deze 
bijvoorbeeld.  

Klaar is je kerstpiñata!  


