
 

    

    

 
 

 

   

MAAK JE EIGEN 
WAYANGPOP 
-Met dit werkblad kun je twee soorten wayangpoppen maken. De eerste pop is wayang Kantjil. Dit zijn alle wayangpoppen waarmee 
je verhalen kunt spelen van het ondeugende dwerghertje Kantjil. 

De andere pop is een van de figuren uit een beroemd heldenverhaal: de Mahabharata. 

Met deze handleiding kun je alle poppen maken die je nodig hebt om de bijgevoegde verhalen te spelen. 

 ZO DOE JE DAT 

BENODIGDHEDEN 

- 3 sateprikkers 
- Stiften 
- Lijm of plakband 
- Schaar 

 

 

 

BENODIGDHEDEN 

- 3 houten eetstokjes    
- Stiften                                
- Naald                             
- 4 splitpennen of touw 
– Lijm of plakband          
- Schaar 

  

 

Draai Kantjil om en lijm de 
satestokjes vast aan zijn 
voorpoten en in het midden. 
Als je geen lijm hebt, kun je 
plakband gebruiken 

 

Laat de lijm drogen. Draai 
Kantjil daarna voorzichtig om. 

Klaar is jouw wayang Kantjil! 

 

Print het werkblad Wayang 
Kantjil. Kleur Kantjil in. Je kunt 
ervoor kiezen om verschillende 
tinten bruin te gebruiken. 

 

Knip Kantjil helemaal uit. 
Mocht je per ongeluk een van 
zijn dunne pootjes 
doorknippen. Plak de delen dan 
met plakband aan elkaar. 

 

Knip de wayangpop uit. 

 

Maak de bovenarmen aan de 
schouders vast met splitpennen 
en de onderarmen aan de 
bovenarmen. Je kunt eerst met 
een naald een gaatje maken 

Print het werkblad Wayang 
Ardjoeno. Kleur Ardjoeno in. 
Bekijk de foto van de 
wayangpop hiernaast voor de 
kleuren. 

Wayangpop Ardjoeno uit de 
collectie van het 
Tropenmuseum in Amsterdam. 
Je kunt de foto op de website 
in het groot bekijken. 

Laat de lijm drogen. Draai 
Ardjoeno daarna voorzichtig 
om. 

Klaar is jouw wayangpop 

 

Scene uit een 
wayangvoorstelling waarin 
Ardjoeno de reus verslaat en 
Soembodro ten huwelijk 
vraagt. 

Open de splitpennen aan de 
achterzijde. Heb je geen 
splitpennen? Gebruik dan een 
touwtje. 

 

Plak de eetstokjes aan de 
handen en de onderkant van 
het lijf. Heb je geen houten 
eetstokjes? Gebruik dan 
sateprikkers of andere stokjes 

 

Je hebt je eigen wayangpop gemaakt.                                                                    
Veel speelplezier! 

WIST JE DAT >  
Er ook met 
wayangpoppen 
wordt gespeeld 
zonder doek en lamp, 
zodat je de poppen 
zelf ziet. 

 

TIP >  
Maak ook de andere 
wayangpoppen en 
speel het verhaal van 
Kantjil en de tijger of 
van Soembodro en 
Ardjoeno. Of  bedenk 
je eigen verhaal. 
 


