
HET KRUIS VAN GOEDE VRIJDAG
1. Pak een houten plankje van ongeveer 30 cm x 18 cm, spijkers met een flinke kop, plakband, priem, potlood, hamer, 
    ruitjespapier van 1 cm en een doosje gekleurde elastiekjes (verkrijgbaar in betere boekhandel) of loom-bandjes.
2. Maak met plakband het ruitjespapier vast op het houten plankje. 
3. Zet met een potlood om de 4 cm een puntje in de vorm van een kruis (zie voorbeeld op blz. 1).
4. Maak met een priem een gaatje op ieder puntje. Sla met een hamer op ieder puntje een spijker in het hout.
5. Maak het ruitjespapier los van het hout.
6. Span zwarte elastiekjes recht tussen de spijkers en schuif de elastiekjes helemaal naar beneden tot op het hout.
7. Span verschillende gekleurde elastiekjes schuin tussen de spijkers. Er ontstaan X-tekens. Doe dit in twee lagen.
8. Span zwarte elastiekjes recht tussen de spijkers en schuif de elastiekjes tot net onder de kop van de spijker.

Succes!

Op blz. 2 staat een stap-voor-stap 
uitleg van deze knutsel.

We herdenken dat Jezus Christus op
Goede Vrijdag sterft op het kruis maar 
dat is niet het einde. Op Pasen staat 
Jezus op uit de dood en maakt Hij voor 
ons de weg vrij zodat wij ooit ook uit de 
dood kunnen verrijzen. 

ALLELUIA!
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1. Zet alles klaar. 
    Plak het ruitjespapier
    om het hout.

2. Zet op het papier 
    stipjes in de vorm
    van een kruis.

3. Maak met een priem
    een gaatje op de stip-
    jes en sla spijkers op
    de stipjes.

4. Je hebt nu een
     kruis van spijkers
     op het papier.

5. Haal het ruitjes-
    papier van het hout
    af.

6. Je hebt nu een kruis
     van spijkers op het
     hout.

7. Span zwarte elastiek-
    jes/loom bandjes recht
    om de spijkers en schuif
    ze door tot op het hout.

8. Span gekleurde
    elastiekjes/loom band-
    jes schuin tussen de
    spijkers.

9. Doe hetzelfde, met nog
    een laag er bovenop.

10. Span zwarte elastiek-
      jes/loom bandjes recht
      om de spijkers en schuif
      ze net onder de spijkerkop.


