
Saturnalia 
poppetje maken
Het is feest bij de Romeinen! Saturnaliafeest. 

Dit gezellige familiefeest begon op 17 december en duurde 3 dagen lang. Je kunt het 

een beetje vergelijken met Kerstmis of het Suikerfeest nu. Tijdens Saturnalia werd er 

lekker gegeten, gedronken en versierden de Romeinen hun huizen met mooie bogen 

van takken en zelfgemaakte slingers. 

En natuurlijk de katapult, om 

kattenkwaad uit te halen.

Terwijl de families bij elkaar 

zaten werden er cadeautjes 

uitgedeeld en spelletjes 

gedaan. 

Tijdens Saturnalia was het traditie om poppen te maken en aan elkaar cadeau te 

geven. Deze poppen speelden een rol in het echte Saturnalia-verhaal (zoals de elfjes 

in ons Kerstverhaal) Ze werden gemaakt van hout of botten en konden ook

aangekleed worden. 



Wat heb je nodig:

Lange pijpenrag of 
chenilledraad, 50 cm 
(liefst bruin of zwart)

Afplaktape van
 papier (Tesa)

Zelf ook een Romeinse pop maken? Dat kan

Aluminiumfolie Acryl/plakkaat verf, 
verfkwast, meng-

bord en bakje water

Stap 1

Buig de chenilledraad zoals op

het voorbeeld hieronder.

Stap 2

Omwikkel je figuur met aluminium-

folie en knijp dit stevig vast.

Stap 3

Buig je figuur in een grappige houding.

Een pop is om vast te houden en mee te spelen. Wil je hem toch graag 

neerzetten, maak dan de voeten wat zwaarder zodat je ze kunt vastplakken 

op een bodemplaat (zie voorbeeld)



Stap 4

Wil je de pop beschilderen? Plak dan afscheurtape over de aluminiumfolie 

heen. Goed aandrukken. Dan blijft de verf beter zitten. 

Verven: Het Romeinse speelgoed was gemaakt van natuurlijk materiaal 

zoals hout of bot. Kies bij het verven voor kleuren die uit de natuur komen: 

bruin, geel, goud, zwart, groen. Breng de verf onverdund aan.

afplaktape 
over de 

aluminiumfolie

Laat de geverfde pop goed drogen. Klaar! Je pop kan nog een beetje

buigen en je mag hem ook aankleden met een lapje stof, als je wil.

Spelen maar!

Nieuw

Oud


