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STOKPOPPEN 
 
Poppen, die via een stok (aan de bovenkant, aan de onderkant of aan de 
zijkant) bespeeld worden, worden allemaal “stokpoppen” genoemd. 
Dit werkboek gaat alleen over stokpoppen met een voerstok van onderen. 
De andere vormen worden o.a. in het  Werkboek Eenvoudige Marionetten 
(voerstok aan de kop bevestigd) en het Werkboek Eenvoudig Papiertheater 
(voerstok opzij) behandeld. 
 
Van onder gevoerde stokpoppen worden, net als handpoppen, in een 
poppenkast gespeeld. Met wat grotere stokpoppen kan worden rondgelopen. 
Met hele grote stokpoppen kun je een optocht houden. 
Kleine stokpoppen kun je goed inzetten als bijfiguren in een handpoppen-
spel, omdat ze heel snel opgepakt kunnen worden (i.t.t. handpoppen waar je 
je hand in moet wringen).  
Ze zijn zo eenvoudig te bedienen dat bijvoorbeeld een dansscène met 
stokpoppen zelfs voor kleine kinderen goed te doen is. 
Nadeel is dat ze niet zoveel mogelijkheden hebben: ze kunnen niet praten of 
iets oppakken, zoals de bekpop of de handpop.  
Met extra stokken aan de poppenhand(en) kunnen wat meer bewegingen 
uitgevoerd worden. Er zijn dan 2 handen nodig voor één pop. Een stok 
geverfd in de kleur van de achtergrond is vrijwel onzichtbaar voor het publiek. 
Verder kunnen we bij de wat grotere stokpop de hand van de speler van 
binnenuit door de poppenkleding steken om mee te laten doen als 
poppenhand. Dit maakt het hanteren van requisieten mogelijk. 
 
Stokpoppen zijn minder direct dan handpoppen (waar je echt “in” gaat). 
Doordat de stokpop wat afstandelijk overkomt, is hij uiterst geschikt voor 
waardige, archetypische figuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

STOKKEN 
 
Er kan van alles gebruikt worden als voerstok: dunne latjes, bamboestokken, 
saté- of barbecueprikkers, ijslolliestokjes, kartonnen kokers, wandelstokken 
en bezemstelen. Zorg dat de dikte en lengte van de stok bij de pop en bij de 
speler past (kleine spelers kunnen met een wat langere stok mee doen met 
de groten). 
Als de stok ruw is, kun je tape om het handvat-gedeelte rollen. Je kunt  de 
stok ook in een stuk schuimrubber lijmen,  of er een handvat van een Lola-
afwasborstel aanzetten. 
Als je ijzerdraad gebruikt (bij kleine poppen) kan het uiteinde tot een platte lus 
worden gebogen voor houvast. 
Voor mensen met een slechte motoriek is het leuk een geschilderde of 
uitgeknipte figuur van karton op een metalen veer op een stok te plakken. 
Deze pop kan levendige bewegingen maken, met weinig moeite. 
 

 
 
 
Er zijn globaal 2 manieren om een eenvoudige stokpop te maken: 
- We zetten meteen een hele figuur op een stok, of: 
- We gaan uit van de kop, zetten die op een stok en maken daar eventueel 
een lijf of kleding bij. 
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HELE FIGUREN ALS STOKPOP 

 
De gemakkelijkste methode: Plak een ruim UITGEKNIPT PLAATJE (foto uit 
tijdschrift, kopie van een figuurtje uit een prentenboek, familiefoto, tekening 
enz.) op karton en knip de afbeelding daarna definitief uit (zo nauwkeurig als 
je zelf nodig vindt). Plak er met plakband een satéprikker achter. Klaar! 
Kan ook met een halve figuur (dus zonder benen).  
 

                
De tekening voor deze stokpopjes is gemaakt door Jongste Zoon (toen nog 
op de basisschool), bij het verhaal “Pats” dat hij samen met Man schreef. 
 
De papieren figuur op triplex plakken en daarna uitzagen maakt het poppetje 
duurzamer. Lijm het latje er dan achter met houtlijm. Zet vast met een 
(lijm)klem tot de lijm droog is.  
Voor een bijpassend poppenkastje, zie Werkboek Eenvoudige Poppenkasten. 
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Grappig werkt het om dit soort stokpopjes te gebruiken bij een soort BORD 
(zie boven) dat je om de hals hangt en waarop op de voor- en achterkant 2 
verschillende decors staan afgebeeld, hier “waterkant” en op de achterkant 
“’bos”. Het bord kan gemaakt worden van karton of triplex. Het kan ook een 
eenvoudige vlakverdeling in kleuren zijn, bijv. groen boven, blauw onder. Of 
een collage van uitgeknipte tijdschriftplaatjes. 
 
Niet alleen mens-of dierfiguren kunnen als stokpop dienen: hier bijvoorbeeld 
Zon, Maan en Wind. 
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Ook DECORS (huizen, bomen enz.) kunnen stokpoppen zijn. Op de foto 
hieronder zijn de stok-decors (fornuis, bos) geschilderd. Uitgeknipte 
afbeeldingen gebruiken kan natuurlijk ook.  
De stokpoppoezen hieronder (beschrijving op pag. 26) zijn gemaakt door 
cursisten, die de workshop “Een dame en 10 poezen” volgden. 
(http://www.peterselie.nl/poezen)  
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Uitgeknipte figuren, vooral als ze en profil zijn, hebben het nadeel, dat ze 
maar één kant op kunnen lopen. Beide kanten op lopen lukt wel met deze 
stokpoppen uit dubbelgevouwen papier: 
 

DUBBELZIJDIGE STOKPOPPEN. 
 

Koning Leeuw en zijn Ministers 
 

 
 

 
 
 
Nodig: 
Afdrukjes van de patronen op A4-papier 
Verschillende kleuren karton 
Barbecueprikkers 
Fijn schaartje 
Potlood 
Lijm 
Schilderstape (crepetape) 
Paperclips 
Eventueel zwarte verf voor de stokjes  
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Werkwijze: 
Knip de patronen uit. Leg  ze met de stippellijn tegen de vouwrand van het 
dubbelgevouwen karton, trek de vorm om met potlood en knip uit. 
Maak “origami”-vouwen bij de kop van de leeuw, de kat en de staarten van 
kat en vos, om de figuren te modelleren. 
Zet het stokje in de buikholte van de dieren vast met schilderstape. Lijm 
daarna de koppen, lijven en staarten tegen elkaar (de poten en de oren niet!).  
Plak de extra onderdelen erop en knip uit zwart karton ogen voor de dieren. 
Laat drogen. Gebruik hierbij paperclips om alles op zijn plek te houden.  
Maak naar eigen inzicht een oerwoud-decor, ook als stokpop. 
 

             

 

 
 
Speel het verhaaltje met een paar kinderen achter een bank, of een op zijn 
kant gezette tafel. Lees het zelf voor, met flinke pauzes, zodat de kinderen tijd 
hebben om te kunnen reageren met de poppen.  
Het decorstuk kan door iemand worden opgehouden of worden vastgeplakt 
op de rand van tafel of bank. 
Natuurlijk is het leuker als er publiek bij is! 
Eventueel kan de vliegende raaf van pag. 39 ook worden gebruikt, zorg dan 
dat de maten en kleuren goed overeenkomen. 
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KONING LEEUW EN ZIJN MINISTERS 
Naar een fabel uit Zambia. 
 
Koning Leeuw had drie ministers: Vos, Kat en Raaf. Koning Leeuw regeerde en 
jaagde, en zijn minsters gaven hem raad en aten wat Leeuw hen gaf. Allemaal 
waren ze tevreden. 
 
Op een dag kwam Kameel aan in het koninkrijk.  
Leeuw vond hem aardig en zei: “Blijf bij ons als een gast.” Kameel bleef van 
toen af aan bij Leeuw. Ook hij was tevreden, want hij had groene weiden om te 
grazen, helder water om te drinken en bescherming van de sterke koning. 
 
Maar op een dag werd Leeuw aangevallen door Olifant.  
Omdat Leeuw gewond was, kon hij niet meer jagen. De ministers kregen 
honger.  
“Wat zullen we doen?” vroegen ze aan elkaar.  
“Laten we Kameel opeten,” stelde Vos voor.  
“De koning zal dat nooit goedvinden,” zei Kat, “Kameel is zijn gast.”   
“Laat mij met hem praten,” zei Raaf en ging naar de koning. 
 
“Oh, Koning,” kraste hij, “ U eet en drinkt niets en we zijn bang dat u zal 
sterven van zwakte.”   
“Je hebt gelijk,” antwoordde Leeuw, “maar ik kan niet jagen.”   
“Er is vlees vlakbij,” zei Raaf.  
“Jij denkt zeker aan Kameel,“ zei Leeuw boos. “Ik heb gevraagd of hij onze 
gast wil zijn! Dat doe ik niet.”   
“U zult zien dat Kameel zelf bij U zal komen om zijn eigen vlees aan te bieden,” 
antwoordde Raaf.  
“Als dat zo zou zijn, dan wil ik er wel over denken,” mompelde Leeuw. 
Raaf vloog weg naar zijn vrienden en hij vertelde hun zijn plan.  
Toen vroegen ze Kameel om met hen mee te gaan op ziekenbezoek bij de 
koning. 
 
Toen ze bij Koning Leeuw waren aangekomen, nam Raaf als eerste het woord. 
“Oh, Machtigste Koning,” vleide hij, “U zult sterven van zwakheid als u niets 
eet. Maar wij, uw Ministers, geven onze levens voor u. Eet mij en wordt weer 
sterk.” Nog voor Raaf uitgesproken was riep Vos: “Nee, Allermachtigste 
Koning, Raaf heeft maar weinig vlees onder zijn veren, neem mijn vlees!” Voor 
de koning wat kon zeggen, zei Kat: “Nee, Waardevolste Koning, Vos is niet 
schoon, eet mij toch.” 
Maar toen begonnen Raaf en Vos door elkaar te schreeuwen. “Nee, nee, 
kattenvlees smaakt niet lekker!” 
Kameel dacht: “Dit is mijn kans om de koning mijn dankbaarheid te tonen, en 
hij zal het toch nooit goed vinden.” Dus zei Kameel tegen de koning: “Oh, 
Koning, als u geen vossenvlees, ravenvlees of kattenvlees kunt eten, neem 
dan mijn vlees.” 
 
Toen spraken Vos, Raaf en Kat: “Ja Koning, neem hem als maaltijd,” en 
ze sprongen met zijn allen op Kameel en verscheurden hem. 
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Patronen afdrukken op A4-formaat. 
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In plaats van  karton zou ook vilt gebruikt kunnen worden. 
De kameel kan er dan zo uit zien: 
 

 
 
De voerstok is van perspex. Als er een paar gaatjes in worden geboord, kan 
de poot van de kameel hieraan vastgenaaid worden. 
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WC-ROLLETJES ALS HELE FIGUUR. 
 
Bedek de hele rol met karton in de benodigde basiskleuren (gezichtskleur op 
de kleinste bovenste helft). Zet dit vast met elastiekjes tot de lijm droog is. 
Laat de lijm van de opgeplakte details ook steeds weer met elastiek drogen. 
Een onderkleed dat nog bedekt gaat worden door iets anders, kan met een 
niettang worden vastgezet op een later onzichtbare plek. 
Je kunt ook vilt of andere hobby-materialen gebruiken. 
Als laatste een stokje binnenin vastzetten met schilderstape. 
De pet van Zwarte Piet is een grote cirkel van vloeipapier. Met naald en draad 
langs de buienrand rijgen, daarna de draad strak aantrekken tot het past in de 
rand van de pet  (een reep karton, op maat geniet).  
 

       
 
Goed schoongespoelde MELKPAKKEN kunnen ook op bovengenoemde 
manier dienen als hele stokfiguur. 
 
Allerlei objecten kunnen op een stok worden gezet : 
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HET OPEREREN VAN BEREN (Knuffels als theaterpop). Dit is de titel van 
een workshop die Poppentheater Peterselie geeft. Hier de stokpop uit die 
workshop. 
 
 

 

 
Knuffel aan de onderkant een 
beetje openmaken. 
Stok met wat lijm op het uiteinde er 
in steken (niet waar kleine kinderen 
bij zijn!!).  
 
Bij een wat stijvere knuffel kan de 
stok via een been naar binnen 
worden geschoven.  
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EEN KOP OP EEN STOK 
 
Als je een korte stok gebruikt (net lang genoeg om goed vast te houden), kun 
je het hoofd goed afzonderlijk van het lichaam laten knikken en laten 
omkijken. 
Bij een lange stok kan het lichaam alleen in zijn totaal buigen, maar het biedt 
wel de mogelijkheid om een grotere pop te maken.  
 
De gemakkelijkste manier: UITGEKNIPTE KOPPEN. 
Uit tijdschriften of prentenboeken (kopiëren natuurlijk, niet uitknippen), uit 
kindertekeningen of (familie-)foto’s kun je allerlei hoofden grof uitknippen, op 
karton plakken, en daarna nauwkeuriger uitknippen.  
Plak een satéprikker op de achterkant (plakband), en klaar is je stokpopje! 
Dit kan ook met triplex (zie ook bij: Hele figuren op een stok). 
 

 
 

De beschrijving van dit poppenkastje staat in het  Werkboek Eenvoudige 
Poppenkasten. 
 
 
 

EEN CIRKEL OP EEN STOK 
 
Nodig:  
2 papieren borden 
de helft van een papieren cirkel van ongeveer 14 cm doorsnee  
papier- en kartonresten 
lat  
lijm, plakband, schaar, nietmachine, houtnietmachine 
Maak voor de neus van de halve cirkel een kegel met 
plakband. Knip aan de onderkant van de kegel flapjes en plak de 
kegel door een gat aan de achterkant van het papieren bord vast.  
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Andere neuzen zijn natuurlijk ook mogelijk! Denk aan kurken, 
schuimrubber balletjes enz. Als het maar licht is. 
 
 
Versier het gezicht met papier. Plak er haar op van raffia, wol of 
papieren stroken. 
 

 
 
Niet het bord aan de bovenkant vast aan het andere papieren bord. Plak of 
niet (hout-nietmachine) de onderkant van het bord op de stok en ook de 
onderkant van het achter-bord. Laat het haar aan de achterkant doorlopen. 
Je kunt ook 2 verschillende gezichten op de 2 borden maken: Jantje 
lacht/Jantje huilt en daar een spel mee doen. 
 
Andere cirkels: 
Knip zelf een rondje uit karton of zaag een rondje uit triplex voor een pop die 
wat langer meegaat. Bij de houten rondjes bevestig je de stok met houtlijm 
(met een klem vastzetten tot de lijm droog is) of gebruik je een hout-niettang. 
In een iets dikker houten rondje kan een gaatje worden geboord, waarin een 
BBQ-stokje wordt gelijmd (zie foto hieronder). 
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Verf het gezicht (als je dat nodig vindt). Plak er knoopjes op als ogen (of rol-
ogen, altijd een succes), teken het gezicht verder met zwarte viltstift en geef 
de poppen een plukje namaakbont als haar. 
Dit kan ook in het klein, in een poppenkastje van een grote lucifersdoos. 
 

 
 
 

De werkbeschrijving voor dit “Stemmingspoppenkastje” is te vinden op: 
http://www.peterselie.nl/stemmingspoppenkastje 
 
Het hoeft natuurlijk geen cirkel te zijn: een ovaal of een vierkant kan ook! 
Steek bijvoorbeeld een plat stokje door een zijkant van een stevige enveloppe 
en maak er een enveloppen-gezicht van.  
 
O, wat handig: sommige dingen zijn VAN ZICHZELF AL EEN STOK MET 
EEN KOP! Bijvoorbeeld een afwasborstel, een stoffer (van het blik) of een 
bezem (het haar zit er al op!).  Of bestek, zoals op dit zakje, dat ik in een 
restaurant kreeg. En de bekendste: de pollepel. 
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Pollepelpop (de eenvoudigste): 
Nodig: een pollepel, karton, schaar, lijm, viltstiften. 
Knip ogen, neus, mond, wenkbrauwen, oren, haren, snor, baard uit karton en 
lijm ze op de bolle kant van de pollepel (of je moet  de holle kant  leuker 
vinden). Maak af met viltstift. 
 

               
 
Ook al van zichzelf een stokpop-gezicht is de vliegenmepper hierboven links. 
Hij kan dienen als pop, maar ook als masker voor het gezicht worden 
gehouden als we “zichtbaar” spelen (een stokpop-masker dus). Net als  een 
tafeltennisracket: 
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We kunnen deze vorm ook van dik karton of hout namaken en de 
gezichtsvorm variëren. 

 
 
 
 
 
Lanwerpig gezicht. 
Afdrukken op A4-formaat . 



 21 

 
 
Vierkante kop. 
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Hartvormig gezicht. 
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Ei-hoofd. 
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3-DIMENSIONALE KOPPEN 
 
- De gemakkelijkste manier, met direct resultaat: een kop van een oude 
knuffel of pop op een stok vastlijmen. Een holle kop even opvullen met 
krantenproppen, dan stok erin met flinke dot lijm.  
 

 
 
- Andere handige koppen: wegwerp-koffiebeker, blikje, doos, plastic fles, wc-
rol, (pingpong)bal, piepschuim bol, opgeblazen ballon. Beschilder, of beteken 
met viltstift, of gebruik ander hobbymateriaal.  
 

 
 

Een paar mogelijkheden voor hoofden. 
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- Één van bovenstaande grondvormen kun je ook dun insmeren met een 
papje van houtpasta (o.a. onder de merknaam Papydur te verkrijgen bij 
hobbyzaken), dan laten drogen. Met iets steviger houtpasta het gezicht 
vormen. Weer laten drogen, schuren en daarna afwerken. Wordt erg licht, dus 
gemakkelijk hanteerbaar. 

 
- Of beplak de kop-vorm met krantensnippers (met behangersplaksel) of met  
stukjes verbandgaas (gebruik dan liever houtlijm). Laten drogen, kop is 
daarna goed beschilderbaar. Niet meer dan 3 lagen snippers tegelijk 
opbrengen, dan eerst laten drogen. Om te weten hoeveel lagen snippers je op 
een bepaalde plek hebt geplakt, kun je verschillende (papier)soorten 
gebruiken: 1 laag krantenpapier, dan1 laag snippers van bruine papieren 
zakken, dan weer krantenpapier. Met waterverf de snipperlaag kleuren kan 
ook, maar dan moet je tussendoor even wachten tot het weer droog is. 
 
Als je met  papiersnippers werkt, kun je ook een zelfgemaakte ecologische 
LIJM gebruiken:  
Meng 125 gram bloem en 500 ml water tot een glad papje. Als je het wilt 
bewaren, doe er dan een paar druppels Tea Tree Olie of Kruidnagelolie in. 
Breng al roerend op een zacht vuurtje aan de kook. Het mengsel moet nu 
zalf-achtig zijn. Doe dan het mengsel over in een schaal. Tijdens het afkoelen 
komt er een ‘vel” op: dit eraf halen (kan in de groen-bak). Afdekken en op 
koele plaats bewaren.  
 
- een kop maken van een papieren zak, stevig opvullen met krantensnippers 
en dan om een stok binden. 
 
- een stoffen zak maken. Voor grote stokpoppen (optochtformaat) een lap 
katoen van 60 bij 30cm dubbelvouwen. De zijkanten dichtnaaien of -nieten 
(heel dicht bij elkaar nieten), de onderkant openlaten. Binnenstebuiten 
draaien. Vul de zak met krantenproppen of -snippers, bind deze daarna om 
een bezemsteel of een dunne kartonnen koker (= lichter). Maak de kop af met 
allerhande hobbymateriaal en bind als laatste een jurk of overhemd of grote 
lap om de nek. Om dieren te maken kunnen de punten van de zak als oren 
afgebonden worden. 
Voor kleine stokpoppen is een lapje van 20 x 12cm voldoende. 
Wegwerpwashandjes zijn  hiervoor ook prima te gebruiken! 
 
- een blok schuimrubber in een nylonkous stoppen. Zie uitleg op: 
www.peterselie.nl/schuimrubberkop 
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- een effen gekleurde bal beplakken met  ogen, oren, neuzen, monden uit 
tijdschriften. 
 
- een grote prop krantenpapier omwikkelen met schilderstape (crepetape). 
Onderin gat prikken (met scherp potlood bijv.). Stok erin lijmen. Daarna 
papiersnippers of verbandgaas erop. Met proppen (wc)papier of kleine 
voorwerpen gelaatstrekken aanbrengen, vastzetten met crepetape. Weer  
beplakken met snippers. Eventueel mond eruit snijden.  
Dit kan ook met papieren inpakplakband, dan hoeft er geen extra laag 
snippers of gaas meer op.  
 
- een bol van stof maken: 
 

 
 
Teen van sok vullen met vulsel (zelf restjes stof klein knippen tot vulsel werkt 
heel meditatief!), afbinden, barbecue-pen er in prikken met kloddertje lijm 
erop. Kan ook met andere delen van de sok: 1 kant afbinden (zie foto), 
binnenste-buiten keren, dan vullen. Of met ruime lapjes stretch-stof, gewoon 
om een bol vulsel binden. 
 

 
 
Alle koppen kunnen vanzelfsprekend worden afgemaakt met verf, wol, 
allerhande hobbymaterialen en bijvoorbeeld ook met petten en hoeden. 
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GEEF DE STOKPOP EEN KLEEDJE 
 
Er zijn diverse eenvoudige methoden om de pop aan te kleden (de grootte 
hangt natuurlijk van het formaat pop af): 
- Een lapje stof (vierkant of een cirkel) dubbel vouwen, in het midden van de 
vouw een klein gaatje knippen. Stok erdoor en vastlijmen. Kan voor kleine 
popjes ook met een papieren servet. 
- Vierkant lapje stof of crepepapier langs de bovenkant rijgen, draad 
aantrekken en vastknopen om het nekje, vooraf een beetje lijm op de stok 
gesmeerd.  
Als het kleedje aan de achterkant openblijft, pakt het lekker makkelijk vast. 
 

                
 
- Bij grotere poppen kunnen ook oude kledingstukken als kleed dienen 
(halsopening innemen, mouwen desnoods inkorten. Eén mouw kan eventueel 
dienen om met de eigen hand de poppenhand te spelen, zie bij MAROTTE, 
blz. 31/32). 
Een soort sjaaltje om de nek verbergt een eventueel rommelige bevestiging 
van het kleedje. 
Om de pop minder zakkerig te maken kan een cirkel van ijzerdraad handig 
zijn in de zoom van het jurkje (de zoom om het ijzerdraad naaien, lijmen of 
nieten), leuk voor dansscènes. 
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GEEF DE STOKPOP ARMEN EN HANDEN 

 
Vaste armen: 
- Plak, naai of niet een arm aan het lijf, van hetzelfde materiaal. 
 

 
 
 
 
- Handen uitknippen van karton, vilt of dun schuimrubber, in uiteinde van het 
kleedje naaien, plakken of nieten. Aan de handen kunnen voerstokken, maar 
ze kunnen ook “los” blijven hangen. 
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-  Armen van pijpenrager. Doe lijm rond de “nek”. Draai de pijpenrager een 
keer om de nek om armen te maken. Buig de pijpenrager aan het eind in een 

lusje om handen te maken. Of plak er een uit vilt, karton of schuimrubber 
uitgeknipte hand op. 

 

 
 
Bij deze stokpopjes gemaakt van een doktersspatel (voor het lied 
“Zuiderzeeballade”) is een echte pijpenrager (tabakszaak) voldoende; bij de 
tafeltennis-engel hieronder moet je naar een hobbyzaak voor ragers 
(chenilledraad) van een lengte van 30 cm. De handen bewegen leuk na, als 
de pop wordt bewogen. 
 

 
 
Deze engel heeft dubbelgevouwen taartpapier als vleugels. 
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- Een stok dwars op de voerstok lijmen als armen. Aan de uiteinden kunnen 
dan weer handen bevestigd worden. 
 
- Je kunt de handen ook aan de nek bevestigen met een stuk lint of touw. Niet 
aan kleedje of mouwen vastmaken. Dan gaat het geheel teveel “hangen”. 
 
Hanteerbare armen: 
- Maak een dunne (houten of ijzeren) stok vast aan de hand(en). Dat kan bij 
alle bovenstaande vormen van armen, behalve bij vastgeplakte kartonnen 
armen en de stok. De korte pijperagerarmpjes van de ijslollie-popjes zijn ook 
wat stijf. De stok kan eraan worden gelijmd of genaaid. Probeer ook eens om 
alle 3 de stokken in 1 hand te houden en dan de pop te bewegen. 
 

 
 
De stok is op de foto slecht te zien, maar kijk naar dit filmpje, waar deze pop 
een hoofdrol in heeft: 
https://www.youtube.com/watch?v=WEiHonObf7M&feature=player_embedde
d#at=129  
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- Als je kleine pollepeltjes, vastgemaakt in de manchetten, gebruikt als 
handen kun je de pollepel-arm binnen in het kleedje bewegen aan de steel. 
 
- Of maak een STOK-HANDPOP (zoals de heks hieronder). 
Een stokpop wordt een stok-handpop als je duim en wijsvinger gebruikt als 
handjes, en de rest van de vingers om de stok vast te houden. 
De pollepelheks hieronder heeft een houten neus (stukje rondhout rond 
geschuurd aan één kant), raffia haar, een hoed van vilt (een ovaal voor de 
rand met in het midden een gleuf), een platgevouwen kegel voor de punt van 
de hoed) en een bezem van een tak, waaraan vastgelijmd en geknoopt een 
bosje dunne twijgjes. Bezem met een paar steekjes op de jurk vastzetten. 
De jurk is een dubbelgevouwen vierkante lap, waarin een klein gaatje is 
gemaakt voor de pollepel. De zijkanten zijn dichtgenaaid (of geniet), behalve 
het gedeelte waar de handjes komen. Dubbele handjes van vilt. Om goed bij 
de handjes te kunnen komen kun je deze van binnen verlengen door er een 
kartonnen kokertje in te lijmen. Je kunt er ook voor kiezen de hand-
openeningen open te laten en je vingers erdoor te steken. 
 
- Een grote pop waarbij de EIGEN HAND van de speler wordt gebruikt als 
poppenhand (de andere hand aan de stok voor het hoofd), wordt wel een 
MAROTTE genoemd. in het midden van een lap stof zit een gaatje  waar de 
stok voor de kop doorheen gaat. Aan de zijkant maken we een gat, waar we 
onze hand doorheen steken (liever 2 gaten, één voor de duim en één voor de 
rest van de vingers, dan blijft het mooi op zijn plek) of je kunt een ruime 
handschoen aan de opening vastmaken.  
 

 
 
De lap stof kunnen we ook vervangen door een shirt of jas. 
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De onderarm en de hand van de poppenspeler gaan dan door een opening 
ter hoogte van de elleboog van dit kledingstuk (zie boven). Willen we met 1 
speler toch een pop met 2 zichtbare handen hebben, dan moeten we dit 
imiteren door een opgevulde handschoen aan één mouw te maken en die met 
hoedenelastiek aan de voorkant of zijkant van de pop te bevestigen. 
Voor een filmpje van deze Paus-stokpop:  
https://www.youtube.com/watch?v=8diQBcKChKY&feature=player_embedde
d 
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SCHOUDERS, voor wat meer “body”! 
 
Schouders geven de pop een menselijker figuur. 
- We kunnen hiervoor een afgerond stuk schuimrubber onder de nek om de 
stok lijmen. 
 

 
 
- Of gebruik een dwarslatje, waar dan weer armen aan vast gemaakt kunnen 
worden. 
- Aan dit houten schouderstuk (patroon = de blauwe schijf op de foto rechts) 
kunnen gemakkelijk armen worden bevestigd (het hoofd is draaibaar doordat 
het gat voor de nek ruim blijft): 
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MEER DAN LEVENSGROTE STOKPOPPEN 

 

 
 

Bij grote poppen maken we een kleerhanger vast aan de stok onder de nek. 
Om het wat ronder te maken, kunnen 2 schoudervullingen om de uiteinden 
worden vastgemaakt. 
De beschrijving voor deze reus (te gebruiken als reus in een spel, maar ook 
bij een reuzen-optocht) staat hier:  http://www.peterselie.nl/reuzen-stokpop 
 
Om  handen te maken  druk je het patroon hieronder op de juiste maat af. 
Knip 2x uit karton. De handen in de mouwen vast maken. Bevestig  een 
leidstok aan de hand. Doe eventueel een kartonnen rol in de pols. 
Vilten handen:  2 vilten handen op elkaar naaien, licht opvullen met watten of 
ander vulsel. Daarna vast in de mouw naaien of lijmen.  
Of doe geplastficeerd ijzerdraad in de  vingers van een handschoen (van te 
voren vulling om het ijzerdraad wikkelen).  
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GEEF DE POP EEN ECHT LIJF 
 
Als lijf kunnen o.a. dienen: 
- plastic flessen, kartonnen dozen, melkpakken, bekers, blikken (onbedekt 
ook leuk voor een ridder!) en grote stukken schuimrubber.  
Maak er gaten in om de armen door te steken, steek er een stok(je) door voor 
het hoofd. 
 

 
 
 
Als je dit kerstengeltje wilt maken, kijk op: http://www.peterselie.nl/kerstengel 
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BIJZONDERE STOKPOPPEN 

 
DIEREN als stokpop 

 
Rechtopgaande dieren zijn net zo gemakkelijk als stokpop te maken als een 
mens-pop. Er staan hierboven ook diverse  voorbeelden van. 
Maar hoe zit het als we de dieren in een meer natuurlijke houdiing willen laten 
optreden? 
 

DIEREN OP ÉÉN STOK (eventueel met een extra beweegstok) 
 

 
 
Voor dit varken hebben we nodig: een sok, vulsel, een blikje met een gat 
(boren) in het midden van de zijkant (hier gaat de stok door), 4 kleine stukjes 
koker (poten), stof voor de poten, een ijzerdraadje voor de staart, wit vilt voor 
ogen, 2 rol-ogen, naald en draad, schaar, afbind-katoen, krantenpapier. 
Werkwijze: Vul de teen van de sok met vulsel tot een bal, bind deze af als 
kop. Vul blikje stevig op met papier. Steek het blikje met de open kant naar de 
kop toe in de sok en bind heel stevig af.  Bepaal wat de buikkant is door het 
gat daar naartoe te draaien. Naai stof om de kokertjes voor de poten en 
bevestig ze aan het lijf. Gebruik overgebleven sok-delen voor snuit, oren en 
staart.  
Staart: Dun reepje stof strak om ijzerdraadje naaien. Dan de krul erin maken. 
Bevestig in het kortgeknipte afbindpunt, draai er een paar keer heel stevig 
een draad omheen en naai vast.  
Lijm een stok in de buik. 
Bij dit varken is 1 voerstok genoeg om hem leuk te kunnen bewegen. Er kan 
ook een beweegstok in de kop (zoals hierboven), dan kan hij een beetje 
gericht kijken. 
Voor andere dieren (bijvoorbeeld een paard) kan de kop los gemaakt worden 
(met voerstok), met een koord als nek. De poten kunnen dan ook van koord, 
met verzwaarde voeten, zoals kralen, grote knopen of stukjes lood. 
Natuurlijk kunnen allerlei spullen dienen als lijf en kop. 
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DIEREN MET 2 POOT- STOKKEN 
 

 
 

Voor deze kat een platte kop op een stok maken. Lap bont of veren voor lijf 
en staart. Extra stok bevestigen op plek van de achterpoten. 
 
Voor een slang een ketting van kralen bekleden met stof en vlak achter de 
kop en bij de staart stokjes bevestigen. Voor een rups op dezelfde manier een 
lange veer gebruiken.  
 

 
 
Bij een stijf-gevulde knuffel kunnen stokjes in bijvoorbeeld rechtervoorpoot en 
linkerachterpoot worden gelijmd. Door ze naar elkaar toe en van elkaar af te 
bewegen, ontstaan een loopbeweging (langs de speelplank). 
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VOGEL-STOKPOP MET VLEUGELS 
 
Nodig: 
karton + kleine stukjes papier/karton voor ogen en snavel  
sateprikker 
30 cm dun ijzerdraad 
tangetje 
lijm, plakband 
 
Werkwijze: 
Neem het patroon over en knip de delen uit karton. Vouw de nek op origami-
wijze, zodat  de kop iets over het lijf valt.  
Maak de sateprikker met plakband vast aan de binnenkant, in het midden van 
het lijf. Lijm dan het hele lijf + kop en snavel en de vouwen van de nek aan 
elkaar vast. Lijm de plakrand van de vleugels aan weerskanten van het lijf. 
Laat het drogen met wasknijpers of paperclips. 
Maak 2 kleine gaatjes in het midden van ieder van de vleugels (een halve cm 
van elkaar). Buig het ijzerdraad dubbel, maak in het midden een oogje, dat 
om de sateprikker kan bewegen. Prik dan de uiteinden van het ijzerdraad van 
onderen door het gaatje in de vleugel, kijk hoe lang ze moeten zijn om de 
vleugel goed op en neer te laten bewegen (knip eventueel een stukje ervan 
af), buig het uiteinde een stukje om en prik door andere gat naar beneden. 
Buig tot een rondje met het tangetje. Dit wil nog wel eens gaan scheuren. Om 
dit te voorkomen kan er voor het gaatjes prikken eventueel een rondje karton 
als versterking worden geplakt. 
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De reiger hieronder (uit: http://www.peterselie.nl/alleeendjes) berust op 
hetzelfde principe, maar er is gebruik gemaakt van een paraplu. Een gedeelte 
van de baleinen is weggeknipt. In de hals zit een lange slappe veer. De kop 
wordt bewogen met een voerstok, die tijdens het vliegen samen met het 
handvat in één hand wordt gehouden. 
 

 
 



 41 

TREKPOP als stokpop 
 
Als een pop vaak dezelfde bewegingen moet maken, kan in het spel een 
trekpop worden ingezet. 
 

         
 

 
 
 
Dit tijgertje komt uit het prentenboek “Ik wil niet naar bed!” van Julie Sykes. Bij 
het vertellen van het verhaal kan de trekpop bewegen op de momenten dat 
het tijgertje rent. 
 
Nodig voor de tijger-trekpop: 
stevig wit karton of triplex  
latje 
oranje, witte, zwarte en roze verf 
2 splitpennen 
2 schroefogen 
koord 
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Druk dit patroon af op de gewenste grootte. Knip of zaag de onderdelen. 
Knoop daarna koordjes vast door de gaatjes A (laat los hangen). Verbind de 
poten aan het lijf door splitpennen door de gaatjes B te steken. Knoop de 
koordjes zodanig aan elkaar, dat de knoop achter de buik valt. Lijm een 
stevige stok achter de buik op de plek waar het koordje naar beneden hangt. 
Bovenaan de stok en in het midden een schroefoog indraaien (achterkant). 
Het koordje door de 2 schroefogen laten lopen. Kraal aan uiteinde. 
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STOKPOPPEN OP EEN RIJTJE 

 

       
De beschrijving staat op: http://www.peterselie.nl/ballet-stokpop 
 

STOKPOPPEN EN BLACK LIGHT 
 

Bij in theaterlicht gespecialiseerde bedrijven zijn speciale blacklight-lampen te 
koop. Het gaat te ver om hier uitgebreid op in te gaan, maar er zijn diverse 
mogelijkheden om stokpoppen te combineren met black light. Voor de delen 
die op moeten lichten wordt refelecterend materiaal gebruikt (reflecterende 
verf, stickers of helder wit materiaal). Stok zwart verven. Zee-scènes doen het 
hier goed bij:   
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


