
Palmpasenstok
Korte instructie over het maken van een 
Palmpasenstok



Hoe maak je 
een 
Palmpaasstok ?



Wat heb je nodig?
• 2 laten lijken op een kruis, een staander en een 

dwarsligger

• Wit en geel crêpe papier

• Paars crêpe papier

• 30 rozijnen

• 12 pinda’s

• 2 ijzerdraden , 1 lange en 1 korte met een lus

• 1 rood papieren hart

• 1 kransje van twijgjes

• 2 eitjes met lusje

• 1 mandarijn in een netje

• 1 broodhaantje

• Lijm en plakband

• Hamer en 4 spijkers



• Je begint met het witte crêpe papier 
onderaan de staander, met een 
plakband vast te zetten.

• Maak met een draaiende beweging 
het crêpe papier tot boven aan de 
top en ook de dwarsligger

• Zet dit vast met plakban

• Doe dit zelfde met het gele crêpe 
papier, zorg ervoor dat je beide 
kleuren zichtbaar zijn. Dus minder 
dicht op elkaar



• Doe dit zelfde met het gele crêpe 
papier, zorg ervoor dat je beide 
kleuren zichtbaar zijn. Dus minder 
dicht op elkaar



• Zet de spijker vast op het kruis 
met behulp van een hamer zodat 
je er iets aan kunt hangen.

• Verdeel het paarse crêpe papier 
is 4 delen.

• Maak van ieder deel 1 prop. 

• Zet de proppen vast met lijm in 
de buurt van de spijkers.



• Rijg de 30 rozijnen aan de korte 
draad met lus.

• Indien dit gelukt is sluit je de draad af 
met een eind lus

• Hang de lussen aan de spijkers links 
en rechts op van de dwarsligger.



• Rijg nu de 12 doppinda’s aan de 
lange draad.( indien je handig 
bent met naald en garen mag je 
deze methode ook toepassen.)

• Zet deze ook vast aan dezelfde 
spijkers links en rechts van de 
dwarsligger.

• Hang beide eitje ook aan 
dezelfde spijkers.



• Schuif het kransje boven op de 
staander.

• Prik het broodhaantje aan de 
bovenste spijker, zet hem vast 
met een beetje lijm of een
touwtje.

• Plak nu het rode hart in het 
midden van het kruis.

• Hang het mandarijntje in het 
netje aan de onderste spijker
van de staander. 



Je kruis is nu klaar.

Je mag er mee naar de kerk komen, om er een gezegend 
Palmtakje aan te maken.

Je mag je kruis ook weg geven aan iemand die het hard nodig 
heeft om een steuntje in de rug te krijgen. Of iemand die 
verdriet heeft om getroost te worden. Of iemand die ziek is 
een beetje aandacht krijgt en weer snel beter wordt.

Veel plezier bij het knutselen


