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Nodig: een rood A3 vel 
            nietmachine 
            eventueel dun elastiek 
            viltstift  
 
Trek een diagonale lijn op het A3 vel. 
Knip het vel door op de diagonale lijn. 
 
 
 
 
 

Leg de mutshelften tegen elkaar. 
Niet eerst de voorzijde aan elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 
Keer de geniete kanten naar binnen. 
Niet de achterkant aan elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevestig eventueel een elastiekje 
aan de zijkanten. Schrijf de naam 
van de kabouter op de muts. 
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Wie zit te huilen in het bos, 
op 't paadje tussen de bomen? 
 't Is kabouter Krullebaard, 
zo net uit de stad gekomen. 
Een pot met rode bloemen, 
o .. o wat een verdriet, 
viel wel in duizend stukken. 
Een nieuwe kopen kon hij niet. 
 

Kabouter Langbaard was jarig. 
En ter ere van dit feest 
zijn Roodmuts, Spriet en kleine Flipje 
bij hem op bezoek geweest.  
Ze brachten bloemen en een taart mee 
en zongen samen nog een lied. 
In optocht kwamen ze gelopen 
zoals je op het plaatje ziet. 

 
Midden in het grote bos 
was een stukje wei. 
Daar dansten drie kabouters op, 
zij waren o zo blij: 
De lange winter was voorbij, 
de zon scheen weer in 't bos. 
Hoera 't is lente zongen zij  
en dansten erop los. 
 

Het ijs is weg, de sneeuw is weg,  
de lente is gekomen. 
De blaadjes groeien jong en fris 
aan struiken en aan bomen. 
Kabouter Flop zit in het gras, 
de eerste voorjaarsbloemen. 
Het zijn veel soorten bij elkaar, 
teveel om op te noemen. 

 
Kabouter Puk, dat is een ondeugd. 
Hij is jong en klein van stuk,  
plaagt de kikkers en de vogels. 
O het is zo'n stoute Puk!. 
Nu was hij weer weg gelopen. 
Het hele bos dat zocht men door, 
maar Grim kreeg hem te pakken 
en nam Puk stevig bij zijn oor. 
 



  Kleurplaat 1 
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  Kleurplaat 2 
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  Kleurplaat 3 
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 .       Puzzel 
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            Trekpop 1 
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            Trekpop 2 
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            Mobile 1 
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