
 

 

KNUTSELEN MET LOWIE  

Trekpop Sunnie  

 

 

 

 

 



Wat hedde nodig? 

- ne handige opa, meester of vriendinneke om op uw zenuwen te werken (ik 

bedoel om u te helpen) Hahaha! 

- een tiekening van Sunnie met alle stukskes voor de trekpop. Ge vindt die op de 

wepsite van Nanoe & Mitch! 

- ne pot kleurekes of stiftekes, liefst mee alle kleuren van de regenboog 

- een stuk A4-karton. Ge vindt die aan den achterkant van ne cursusblok! Trek 

da daar maar af, ge moogt van mij! 

- nen lijmstift (opgepast den eerste keer dacht ik dat da ne likstok of lolly was. 

Mijn tonge bleef ter aan vaste plakken. 

- een goeie schaar met nen scherpe punt 

- 4 splitpennekes van metaal! Pas op als ge zelf ne split doet, hé, dat u broeke 

nie scheurt! 

- een sterke en fijne koorde of touw da heel soepel valt! ‘t Mag nie te stijf zijn! 

Ne meter is genoeg, zunne! 

- 2 kraaltjes met een oogje waar het touwtje gemakkelijk door kan. 

- 2 wondpleisters voor als ge in je vingers knipt ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe gade te werk? 

1. Print de tiekening van Sunnie uit van de wepsite van Nanoe&Mitch. Hedde geen 

printmachien, vraagt et dan eens aan de ieffrouw of miester van ui klas! Dan 

heeft die uuk nog ne keer iets te doen, hahaha! 

2. Kleur de tiekening van Sunnie. Ge moogt dezelfde kleurekes gebruiken als de 

echte Sunnie of ge kunt zelf andere kleurekes kiezen. 

3. Plak ui tiekening met nen lijmstift op het karton. Vooral goe lijmen op de 

randjes van de tiekeningskes. 

4. Knip alle 5 de figurekes uit. Schoon op het lijntje, hé! Ge kunt da uuk vragen 

aan ne goeie knipper! 

5. Prik met de schaar alle 12 de bollekes door. Door de bovenste bollekes gaat 

subiet (straks) een touwtje, door de onderste bollekes met een kruisje gaat 

subiet een splitpenneke. Draai ui schare telkens ne keer goe rond! Twee 

ollekes in elk armke en beentje en 4 op het lijveke, het lichaampje van Sunnie! 

Pas op van die scherpe punt, hé! En nie in Sunnie zijn oogskes steken, hé! 

6. Steek daarna met e splitpenneke door elk olleke en draai die ne keer goe 

rond zodat de ollekes groot genoeg zijn. Da mag 12 keer met hetzelfde 

splitpenneke zijn, hé!  

7. Knip e stukske koorde van 20 cm af. Steek da touwtje door het bovenste 

gaatje van elk armke. Nog nie vaste binden! 

8. Maak nu eerst de armkes vast door een splitpenneke door de onderste 

gaatjes met een kruisje te steken.                                                  

De splitpennen steek je langs voor door beide gaatjes! Nog niet openplooien!.                                                          

De armkes moeten achter het lijveke zitten en naar beneden hangen.  

9. Bind nu eerst de uiteinden van het stukse koorde aan elk armpje vast met een 

dubbele knoop.                                                                        

Zorg dat het touwtje niet te gespannen staat maar los doorhangt, een beetje 

zoals de letter U maar niet zoveel doorhangen! Plooi nu de spitpennetjes open, 

maar duw ze niet te strak aan. Ze moeten soepelkes kunnen ronddraaien. 

10. Trek het midden van da touwtje naar onder. De armkes moeten omhoog gaan 

en soepel draaien. Als je het touwtje loslaat moeten de armkes daarna vanzelf 

weer naar beneden vallen. Desnoods draai je nog eens met het splitpenneke 

rond. 



11. Doe nu hetzelfde met een tweede touwtje van 20 cm, maar verbind nu de 2 

beentjes met elkaar! Probeer ook terug na te gaan of de beentjes soepel 

bewegen en terugvallen. 

12. Neem daarna een koordeke van 50 cm. Terwijl de armpjes en beentjes naar 

beneden hangen, knoop je dit langere touwtje met een dubbele knoop vast aan 

het touwtje dat de armpjes verbindt, net in het midden ervan. Laat dit lange 

touwtje naar beneden hangen en knoop het vast in het midden van het touwtje 

dat de beentjes verbindt.                                                                

Nog niet te vaste knopen want misschien moede  straks nog wat strakker of 

minder strak aanspannen. 

13. Hou je Sunniepop nu rechte op. De armkes en de beentjes moeten soepel naar 

beneden vallen.                                                                            

Als ge nu onderaan het lange touwtje trekt dan moeten de armkes en beentjes 

omhoge schieten en nadien terugvallen.  

14. Indien da niet zo goed gaat dan moet ge de splitpennen nog wa ronddraaien of 

de lengte van de touwtjes wa aanpassen. Of het lange touwtje tussen de 

armpjes en beentjes wat beter afregelen. 

15. Onderaan het touwtje kunde nog een kraaltje hangen. Zo kunde er gemakkelijk 

aan trekken. 

16. Ge kunt uuk nog een touwtje met een kraaltje door het voorhoofd van Sunnie 

vastknopen. Zo kunde het uuk van boven gemakkelijk vaste pakken. 

17. En nu spelen maar! Trekken!!! En zingen : Aniwaniwa, Aniwaniwa,…! 

18. Ge kunt uuk nog een Nanoetje maken, een Mitchke of e Lowieke,… 

 

Roept ge op Lowie, klusje opgelost in …1 , 2 , 3! 

Hedde nog een vraagske over de trekpop dan moogde die altijd “meelen” naar 

nanoe.mitch@gmail.com  

Ge kunt uuk een fotootje van ui trekpop mailen! Dan zetten we die op de 

website! Doen, hé! 

 

Lowie!!! 

mailto:nanoe.mitch@gmail.com

