


VINGERPOPPIES OM DIE KERSVERHAAL UIT TE BEELD 

 ‘n Paar wenke: 

 Hierdie volledige patrone en instruksies word gratis van ons webwerf afgelaai. Dit is oorspronk-

like patrone deur Pauline Matthee (met inspirasie van die internet.) Moet dit asb. nie aflaai en 

verkoop nie. Gebruik dit en versprei dit om Die Boodskap vir klein mensies lewend te maak. 

 As ‘n mens vilt gebruik, sal die vingerpoppies nie uitrafel nie. 

 Knip heel eerste 2 lyfiedele vir elke poppie uit en stik dit vas (net nie aan die onderkant nie - die 

reguit kant). Daarna kan die res van die viltdeeltjies bo-op vasgeplak word. 

 Gebruik kontakgom om die dele aanmekaar te plak. Plaas ‘n swaar boek op die poppies wat 

gegom is om seker te maak die gom plak goed vas. 

 Wikkel-ogies laat die poppies lewendiger lyk.  

 Kyk mooi na die foto’s van die klaar poppies. Dit gee jou ‘n aanduiding watter dele voor ander 

dele geplak moet word. Party poppies is eenvoudig om te maak (soos die ster en die kameel) ter-

wyl ander bietjie kopkrap verg (soos die herders en Josef). 

 Gebruik kleurvaste penne (soos koki’s) om op die vilt te teken. 

 Sny elke keer die kopbande effens langer as die patroon. “Trim” dit dan wanneer dit op die 

hooftooisel vasgeplak is. 

 Sny elke patroontjie net rofweg uit. Steek dit vas op die spesifieke kleur vilt (of druk dit styf vas 

tussen jou vingers - dis soos ek doen...) Sny nou die vilt en patroontjie saam op die buitelyne met 

‘n skerppunt-skêrtjie uit.Sien verder instruksies by elke individuele poppie. 

 

Indien jy nie die moeite wil doen (of tyd het) om die poppies uit vilt te maak nie, kan jy  ook die 

prente van die volledige poppies kopieer op wit karton, dit laat inkleur, uitknip en op verskillende 

maniere gebruik: 

 Lamineer die ingekleurde prentjies, plak ‘n magneet agterop en gebruik die poppies op ‘n metaal 

agtergrond (soos ‘n yskas, staaltafel of koekiepan)  asof dit ‘n viltbord is. 

 Knip vir elke poppie ‘n lyfdeel om agterop vas te kram. Dan kan dit kartonvingerpoppies wees. 



Baba se 

koppie 

(pienk) 

Lyfdeel: 

Krippie (bruin) 

en 

Maria (ligpers) 

Strooi 

(geel) 

Doeke om baba 

(wit of ander ligte 

kleur) 

BABA JESUS 

Plak die strooi op die 
bruin krippie. 

Plak die baba se 
gesiggie aan die ag-

terkant van die 
“doeke” vas (by die 

opening). 
Plak die baba op die 

strooi vas. 
Versier verder. 

Sny uit 

MARIA 
Plak die hare op die kop vas. 
Plak die kop met hare aan die 
agterkant van die hooftooisel 

vas. 
Plak alles op die lyfdeel vas. 

Sny uit 

 

Maria se 

kop 



Lyfdeel Kop: 

Josef en 

Herodes 

HERODES 
Plak die kopdeel bo-op die lyfdeel vas. 

Plak die baard en daarna die snor vas. Plak 
die kroon vas . 

Versier die kroon met “gems”, plak die wik-
kelogies vas en teken sy mond met ‘n koki. 

JOSEF 
Plak die hooftooisel aan die agterkant van die lyf vas. 

Plak die kopdeel bo-op die lyfdeel vas. 
Sny ‘n opening vir Josef se mond uit. (Dit help om die baard dubbeld 

te vou en dan ’n klein snytjie te maak.)  Plak die baard vas.  
Plak die hooftooisel se voorkant en kopband vas. “Trim” dit dan vol-

gens die hooftooisel se agterkant wat vroeër vasgeplak is. 
Versier die gesig verder. 

Josef se 

hooftooisel 

Hooftooisel 

(voor) 

Kopband 



 

Herder se 

kop 

HERDER 
Plak die hooftooisel aan die agterkant van die lyf vas. Plak die kopdeel bo-op die 

lyfdeel vas. 
Sny ‘n opening vir die herder se mond uit. (Dit help om die baard dubbeld te vou 

en dan ’n klein snytjie te maak.)  Plak die baard vas.  
Plak die hooftooisel se voorkant en kopband vas. “Trim” dit dan volgens die 

hooftooisel se agterkant wat vroeër vasgeplak is. 
Plak die staf op sy plek vas. 

Versier die gesig verder. 

Herder se 

hooftooisel Hooftooisel 

(voor) 

Kopband 

Lyfdeel 



Lyfdeel 

WYSE MAN 
Plak die hooftooisel aan die agterkant van die lyf vas. Plak die 

kopdeel bo-op die lyfdeel vas. 
Plak die baard en daarna die snor vas sodat daar ‘n klein 

opening vir sy mond oop is.  
Plak een van die “krone” vas. Die wyse manne kan verskillen-

de “krone” kry. Hier onder is patrone vir 3 verskillendes. 
Versier die kroon met “gems”, plak die wikkelogies vas en 

teken die mond met ‘n koki. 
(Maak soveel wyse manne as wat jy wil; daar was nie nood-

wendig drie nie!) 

Agterkant van middelste 

wyse man 

Wyse man se 

hooftooisel 

Baard 

Snor 

Wyse man 

 se kop 



ENGEL 
Plak die vlerke aan die agterkant van die lyf vas. 

Plak die kopdeel bo-op die lyfdeel vas. 
Plak die kop en hare vas. Plak die moue bo-op 
die lyfdeel vas. Versier die engel met ‘n blink 
stralekransie. Plak wikkelogies op en teken ‘n 

mond. 



SKAPIE 
Plak die oortjies aan die agter-
kant van die kop vas. Plak die 
kop voor die lyf vas. Plak nou 
die “skof” bo-op die kop vas. 
Plak die neusie en wikkelogies 

vas en teken die mond in. 

Oortjies 

Skapie 

se kop 

Skapie se 

“skof” 

Neus 

DONKIE 
Plak die kop op die lyf vas. Plak die bek vas. Plak 

nou die ogies en hare/skof ook vas.  
Plak wikkelogies op die wit van die ogies en 

teken die gesig verder in met ‘n koki. 

Wit agter 

ogies 

Bek 



Saal 

KAMEEL 
Versier die saal met tossels en kraletjies (of soos jy wil). 

Plak die saal bo-op die kameel se lyf. Plak die kameel op die bruin agtergrond 
(wat soos die ander karakters se lyfies lyk). Plak wikkelogies vas en teken 

die neus en bek met ‘n koki. 

KOEI 
Plak elke binne-oor op ‘n buite-oor vas. Plak dan 
die twee ore aan die agterkant van die koei se 
kop vas. Plak die horings aan die voorkant van 

die koei se kop vas. Plak dan die skof bo-op die 
horings vas. Plak die bek-gedeelte bo-op die kop 

vas. Plak die kolle op die koei se lyf vas. Nou 
eers word die kop bo-op die lyf vasgeplak. Plak 

wikkelogies vas en teken die laaste lyntjies in om 
die koei klaar te maak. 

Binneste ore 

Koei se 

kolle Horings 

Koei se 

kop 

Bek 

Buitenste ore 

Skof 



Gaan kyk ook na die volgende skakels op die internet: 

 http://biblecraftsandactivities.com/18-nativity-sets-to-make/ (‘n Samestelling met skakels na 18 ver-
skillende “nativity sets” wat as inspirasie kan dien of waarop patrone is wat afgelaai kan word en in 
kleur of swart en wit gedruk kan word.) 

 http://amysfreeideas.com/English/Toilet_Paper_Tube_Nativity_set.html (Oulike idees om karakters 
vir die Kersverhaal uit toiletpapierrolletjies te maak.) 

 http://marloesdevee.blogspot.co.za/2010/12/make-your-own-christmas-crib.html (Laai al die karak-
ters gratis af in kleur of swart en wit.) 

STER 
Plak die kleiner ster bo-op die ander een (nie so 

skeef soos my voorbeeld nie!). 
Plak die gesamentlike ster op die “lyfiedeel” vas. 


