
Paradijstuin paasproject, 
behorende bij het kruiswoord in het paradijs Lucas 22,43 

 

 

Dit zou het eindresultaat kunnen zijn… 

Wat heb je hiervoor nodig, bij de action te koop: 

- oases 4 stuks 0.54 euro 

- saté prikkers 100 stuks 0.42 euro 

- ijsstokjes 100 stuks 0.49 euro (gekleurd te koop bij Solow 50 stuks voor 1.50) 

- crêpe papier 8 stuks diverse kleuren 0,99 euro 

- lijm  

- schaar  

- plakband  

- kleurtjes/stiften/pen  

- mesje  

- papier  



 

Snijd de oases, ik heb de rond variant genomen…in drie plakken, zo kom je voordelig uit. 

Maak het fotolijstje door de ijsstokjes door de midden te knippen en op elkaar te plakken. Plak er een 

papiertje achter die je versierd met een portret van iets of iemand die je wil gedenken. 

 

Plaats het fotolijstje in met midden van de oases. 

Maak wat grotere crêpepapieren bloemen bijvoorbeeld zoals hieronder, maar gebruik vooral je eigen 

creativiteit en die van de kinderen! 

Begin met het hartje van bijvoorbeeld geel crêpepapier. Ik gebruikte een reepje van max. 10 

centimeter. 

 

Knip in 

 

Vouw om de saté prikker heen (ik verdeelde een grote in 3 delen, anders worden ze te hoog ten 

opzichte van het stukje oases dat je hebt) 

Plak vast met een plakbandje op de prikker zodat het niet meer verschuift. 



 

Knip een andere kleur crêpepapier ook op ong. 10 centimeter uit. 

 

Vouw in vier delen op en knip de bovenkant wat rond. 

 

Vouw open 

 

Plooi ruim om het stokje heen als de buitenste blaadjes, dit is even zoeken naar de mooiste manier. 

 

Prik hem in de oases achter de foto, maak zo nog een paar bloemen. 

Voor de foto kun je kleinere bloemetjes maken, deze zijn ook makkelijk voor de jongste kinderen. 

Neem een klein vierkantje crêpepapier. 



 

Vouw het zo op dat je in het midden een puntje krijgt (zoals je op scholen ook bloemen maakt voor 

feestmutsen…) 

 

Het puntje prik je dan met een stukje prikker in de oases voor de foto. Veel kleurtjes gebruiken en 

klaar is je paradijstuintje. 

 

Veel maakplezier! 

 

Groetjes Geri 

 


