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VINGERPOPPETJES. 
 
Vingerpoppetjes zijn heel geschikt voor kleine kringetjes jonge kinderen. Je kunt er een 
verhaaltje of gedichtje mee spelen, of meedoen met een liedje.  
Er zijn grofweg 2 soorten vingerpoppetjes, nl. de “echte vingerpop” (hele lichaam van de pop 
op een opgestoken vinger) en de “looppop”, waarbij de de wijs- en de middelvinger als benen 
worden gebruikt. 
We beginnen héél simpel. 
 
De allergemakkelijkste: 
Teken een gezichtje op de duim met een viltstift (er zijn tegenwoordig niet-giftige, 
milieuvriendelijke viltstiften). Klem met de rest van de vingers een doekje vast bij een punt en 
wikkel de rest om de hand, zodat alleen de duim boveneruit steekt. 

 
De op-één-na gemakkelijkste: 
Teken een gezichtje op een rondje papier en plak dat op een vinger met een opgerold 
plakbandje (met de plak aan de buitenkant) of gebruik 2-zijdig plakband. 
 
Hoedjes of haar op de vingers. 
Van allerlei materialen kun je hoedjes maken: kroontjes van goudpapier, een eikeldopje als 
alpinopet, als ridderhelm een vingerhoed of een om de vinger gevouwen aluminium 
melkflesdop (Bestaan die nog? Stukje aluminiumfolie voldoet ook.) of een deftige hoed van 
papier (knip een rondje, maak een klein rond gat in het midden en stop de vingertop er een 
heel klein stukje doorheen): voilá, een hoed met een brede rand voor een dame, met een 
zwierig veertje! Of vouw een piepkleine papieren steek van een dun papiertje van 8,5 x 6 cm. 
 
 
Als haar kun je een plukje watten of stukje (namaak)bont gebruiken, vastgezet met een 
propje plakband met de plakkant naar buiten. Lang haar: Wol om de hand wikkelen, in het 
midden vastbinden met een draadje van diezelfde wol, de uiteinden losknippen en ook 
vastzetten met een propje plakband. 
Speel bijvoorbeeld het bekende versje Hompeltje en Pompeltje met 2 verschillend 
gekleurde kaboutermutsjes. 
Maak de onderkant van het patroontje hieronder zo breed, dat het soepel om de eigen duim 
past (meten met een stukje draad). Als je vilt gebruikt, hoef je eigenlijk nauwelijks zoom te 
rekenen.  
Vouw dubbel en naai de zijkant met een klein steekje dicht. Heel klein belletje in de top. 
Zet de hoedjes op beide duimen, teken eventueel gezichtjes met viltstift, of plak er een 
baardje van een plukje watten met een plakband-propje onder. 
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Hompeltje en Pompeltje 
 
Hompeltje en Pompeltje 
die klommen op een berg (langs beide zijden van het hoofd omhoog laten 
gaan) 
Hompeltje was een kaboutertje (één omhooghouden) 
en Pompeltje was een dwerg (de andere ook) 
Ze klommen helemaal omhoog (allebei boven op het hoofd) 
en konden toen niet meer (zuchten) 
Hun puntmutsen met belletjes 
die wiebelden heen en weer (bovenop hoofd met duimen schudden) 
Ze vonden dat ze genoeg hadden gelopen 
en zijn toen in de berg gekropen (duimen in handpalm) 
Ze slapen nu lekker op één oor. 
Sssst ….. (wijsvinger voor de mond, duim blijft verborgen in handpalm)  
Ik geloof dat ik ze hoor! (snurken) 
 
 

 

 
 

Platte papieren vingerpopjes 
Een strook stevig papier van ongeveer 16 cm lang en 6 cm breed dubbelvouwen. Knip een 
hele figuur  (wat ik eigenlijk de enige echte vingerpop vind; zodra je bij een poppenhoofdje de 
rest van je vingers als poppenhanden kunt gebruiken, is het een handpop!) door een hoofd 
en nek te knippen, waarbij het gemakkelijk is als de bovenkant van het hoofd aan elkaar blijft. 
De zijkanten vlak bij de rand lijmen of nieten. De onderkant open laten om de vinger in te 
steken. 
Versieren is het gemakkelijkst met viltstiften, maar kan ook met allerhande ander 
hobbymateriaal. 
En een dier kan natuurlijk ook. 
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Uitgeknipte figuren als vingerpop 
Uit tijdschriften (of prentenboeken: maar dan kopiëren!) kun je allerlei figuren knippen, op 
karton plakken en met een kokertje van karton erachter is het alweer een vingerpop. Niet 
alleen mensen en dieren, maar ook levenloze objecten kunnen heel goed gebruikt worden. 
 

 
 
Verder kun je natuurlijk echte foto’s uitknippen en verwerken (bijvoorbeeld van jezelf en je 
idool: bedenk wat je gaat zeggen als je hem/haar opeens tegenkomt. En wat zegt hij/zij 
terug?) of kindertekeningen gebruiken (als je de wc-rol of het kokertje helemaal aan de 
onderrand plakt, zijn het meteen sta-poppetjes). 
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Platte vingerpoppetjes van stof  
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Meestal wordt hiervoor vilt gebruikt. 
Het basispatroon (hierboven) kan wat smaller dan de papieren versie, omdat stof beter 
meegeeft. Pas het patroon aan tot de breedte aan de onderkant 4 cm is. 
Knip het lijf 2x uit, zonder naad. Nog niet aan elkaar bevestigen!  
Knip voor het gezicht een rondje uit vilt. Plak of naai op de voorkant. Borduur of teken het 
gezicht erop. Gebruik om het poppetje af te maken kraaltjes, knoopjes, wollen draden, leer, 
linten, kant enzovoort. 
Pas als alles aan de voorkant is toegevoegd, de 2 helften op elkaar naaien (omslingeren) of 
plakken (dun randje!). De onderkant openlaten.  
Hetzelfde geldt voor dierfiguren. 
Dierfiguren kunnen ook heel goed en profil. Dan beide zijden eerst versieren voordat ze aan 
elkaar bevestigd worden. (Eigenlijk zijn het dan handpoppen.....) 
Om er later gemakkelijker met de vinger in te kunnen, kan er (met iets water verdunde) 
houtlijm op het popje worden gestreken aan de buitenkant (probeer eerst op een plekje aan 
de achterkant). Stop in het popje dan een dotje plastic zak voor de vorm. Je kunt er ook een 
vinger (in plastic zak) instoppen en het dan drogen met de haardroger. De houtlijm werkt 
hetzelfde als in de winkel verkrijgbare verhardingsmiddelen, maar is stukken goedkoper. 
 
Op http://www.peterselie.nl/werkvormvingerpoppetjes staat de fabel van de Leeuw en de 
Muis als vingerpoppenspelletje beschreven. 
 
Met 2 zebra’s (de ene met een wat groter hoofd dan de andere) kun je onderstaand versje 
doen.  
Laat eerst de Moeder roepen en het Kleine Zebraatje loopt dan (bijvoorbeeld langs de 
tafelrand van de tafel waaraan je speelt) weg. Als Moeder nog eens roept, komt hij terug. Heb 
je een standaardje voor 2 (zie blz.12), dan kan moeder nu op de standaard en kun je zelf met 
een kinder-tandenborsteltje, een poppenpotje en een klein, zelfgemaakt washandje het versje 
verder uitbeelden. 
 
 

 
 

Kleine Zebra 
 
Er was eens een klein zebraatje 
dat wilde niet naar bed 
Hij wilde verder spelen  
want hij had reuze pret. 
Hij zou er net  vandoor gaan 
toen Moeder Zebra zei:  
“Kom maar eens hier bij mij staan, 
ik blijf er even bij”. 
Dus poetste hij zijn tandjes 
en waste hij zijn handjes 
Deed een plasje voor het slapen gaan 
en trok toen zijn pyjamaatje aan. 
O nee, dat deed ie niet! 
O nee? Deed ie dat niet? 
Nee, want zebra’s, moet je weten 
(ik zou dat haast vergeten) 
die hebben al van jongst af aan 
de hele dag hun pyjamaatje aan. 
(Marjanne Peters) 
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Ook gemakkelijk is een popje van een kokertje karton: Neem een strook papier van ongeveer 
10 cm breed en rol er om een vinger een recht of een wat smaller toelopend kokertje van. Zet 
vast met plakband of lijm (even een wasknijper erop).  
Een wc-rol als basis is heel handig. Eén keer in de lengte doorknippen. Om vinger rollen en 
vastplakken. 
Het grappige van deze vingerpoppetjes is, dat ze ook uit zichzelf kunnen staan als de 
onderkant breed en gelijk genoeg is: tafelpoppetjes.  
In het gaatje aan de bovenkant een hoofdje van stof lijmen (propje schapenwol of vulsel in 
een tricot lapje van ongeveer 10 x 10 cm geknoopt. Nekje met lijm in het gaatje stoppen). 
Rimpel een strook stof van 15 x1 0 cm langs één lange kant. Dan om het nekje de 
rimpeldraad samentrekken en het kleedje vastnaaien, eventueel wat lijm bij de nek. 
 
Net als het popje hierboven kan deze  houten pion met gat in de onderkant zowel als 
vingerpop als tafelpopje dienen. Kant en klaar bij handenarbeidzaak te koop en dus alleen 
nog maar aankleden. Beschilder of beplak met papier of vilt.  
Ernaast 2 voorbeelden van een kartonnen pion. 
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Vingerpoppetjes van kokertjes van stof. 
De makkelijkste koker van stof is een afgeknipte vinger van een handschoen. 
(Rol)oogjes erop en klaar is de  worm! Om er een vliegend insect van te maken, zoals de 
vlieg of bij hierboven: Knip uit plastic (bewaar kapotte stevige showmappen) 2 vleugels met 
een verbindingsstuk ertussen. Plak op de verbinding een stukje klittenband en op de rug van 
de “rups” ook. Of knip een ring van plastic, die past om de vinger met het poppenlijf. Plak de 
ring aan de onderkant van de vleugels met plakband. Voor een vlinder: zoek op Internet een 
afbeelding van uitgespreide vlindervleugels en druk die af op de juiste grootte voor het 
rupsenlijf. Knip uit, plak op plastic en bevestig als bij de vlieg. Speel bijvoorbeeld het 
vingerversje Rupsje ermee. 
 
Rupsje at, Rupsje at (kruip met je rups-wijsvinger langs de zijkant van je andere hand 
omhoog)  
Rupsje at een gat in het blad (de rups door de vingers van de andere hand steken) 
Rupsje spon, Rupsje spon (handen om elkaar heen draaien)  
een coconnetje in de zon (rups in “rups”-hand verbergen) 
Vlinder vrij, Vlinder vrij (vleugels achter de hand er vlug op doen)  
Vlinder vrij: Wég vlieg jij! (weg laten vliegen) 
 
(Misschien te gebruiken bij een “zwaar” probleem, dat even moet blijven “rusten” en daarna 
“licht” geworden is?) 

            
 
Voor een patroon van een andere rups en vlinder: http://www.peterselie.nl/rups 
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Hoe deze muizen gemaakt moeten worden spreekt vanzelf! 
 
In mijn huis 
 
In mijn huis (handen met muizen achter de rug) 
zit in iedere hoek een muis. 
Ze kriebelen en krabbelen (muizen voor het lichaam in de lucht laten lopen) 
Ze trippelen en trappelen…. 
Ze zitten op de stoel, onder de tafel, achter de bank. 
Maar als ik dan roep “Vang!” 
dan kruipen ze gauw achter het behang. (weer achter de rug houden) 
 
Gevolgd door: 
Er komen muisjes aangelopen, 
zomaar in je nekje gekropen! 

 
 
 
 

 

 
 
Deze handschoen kan gebruikt worden voor diverse Duimelot-versjes. 
Het regelmatig op een vast tijdstip herhalen van bakerrijmpjes zoals “Duimelot” geeft aan een 
klein kind een gevoel van veiligheid en biedt structuur (erg belangrijk in deze roerige tijden!). 
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Joris en de draak. 
 
De stoffen kokertjes zijn natuurlijk ook goed zelf te maken: genaaid, gebreid of gehaakt. Het 
hoofd kan er deel van uitmaken of apart erbovenop gezet worden. Een paar voorbeelden en 
patronen hiervan staan op de pagina http://www.peterselie.nl/enverder. 
 
Simpele kokertjes van vilt (werkdoekjes): Knip een rechthoek van 10 x 8 cm. Rijg met stevig 
(knoopsgat)garen langs een lange kant en trek de draad stevig aan om de bovenkant rond en 
dicht te maken. Zet vast met een paar steekjes over elkaar heen, binnenste buiten keren. 
Dan korte kanten tegen elkaar plakken of naaien. Gezichtje van vilt erop plakken of met 
viltstift tekenen. Verder afmaken naar eigen idee. 
 

 
 
Het mooi wegzetten van de vingerpoppetjes maakt dat het aantrekkelijker wordt om er mee te 
spelen en toont respect voor de pop. Bij vingerpoppetjes staat een hand als standaard leuk. 
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Dit voorbeeld heb ik gezaagd uit multiplex nadat ik de omtrek van mijn hand erop had 
afgetekend. Triplex zagen gaat stukken lichter. 
De 2 steuntjes worden aan beide kanten van de uitgezaagde hand op een plaatje hout 
gelijmd (en eventueel gespijkerd). 
 
 

 

 
 
Het kan natuurlijk ook zo: Boor gaatjes in een plankje en lijm daar lollystokjes in. 

 
 

 
 
In het Werkboek Stokpoppen (http://www.peterselie.nl/werkboekstokpoppen) staat 
beschreven hoe een schoenendoospoppenkast kan worden gemaakt. 
 
 
 



 12 

Looppopjes.  
Neem een ongeveer 10 cm hoog mens- of dierenfiguurtje (dat naar voren kijkt) uit een 
tijdschrift of kopieer een tekening uit een kleur- of prentenboek en knip de benen eraf. Ook 
leuk met een eigen foto!  Verstevigen door het op karton (triplex) te plakken en daarna uit te 
knippen/zagen. Of teken zelf een figuur zonder benen (na) op stevig karton, knip uit en 
versier. 

         
Plak aan de achterkant een ring van karton die ruim om 2 vingers past (een stuk wc-rol van 
ongeveer 1 cm hoog voldoet goed. Het geeft niet dat het wat plat wordt als je het afknipt). 
Steek middel- en wijsvinger er van bovenaf doorheen en klap de andere vingers tegen de 
handpalm. Lopen maar! 
Krijg je het voor elkaar om een paar schoentjes te maken? Extra leuk. 
Door het lopen krijgen deze poppetjes direct iets “levends”. Kinderen zijn gauw geneigd tegen 
ze te praten. 
 
Iets moeilijker: 
Neem weer een figuurtje zonder beentjes en maak aan de onderkant 2 gaatjes waar de 
wijsvinger en de middelvinger ruim door kunnen tot over de 2e knokkel (anders zit het erg 
onprettig!). 
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Loopfiguren van stof: 
Om de figuren wat ruimtelijker te maken (3-dimensionaal), kun je stof gebruiken. Helaas 
wordt het poppetje dan wat slap en valt gauw naar voren tijdens het bewegen.  
Op http://www.peterselie.nl/loopkabouter staat de beschrijving van een Loopkabouter. 
En dit is een looppoppetje gemaakt van een schuurspons (stevig genoeg om onder alle 
omstandigheden rechtop te blijven): 
http://www.peterselie.nl/schuurspons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nog een link voor vingerpoppetjes: http://www.peterselie.nl/vingerpoppetjes 
 

 
 
 
 

 


