
Saturnalia 
slinger 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, cadeautjes gegeven en versierden de Romeinen hun

 huizen met mooie bogen van takken en zelfgemaakte slingers. Deze slingers werden 

gemaakt van bladeren, kruiden en gedroogd fruit.

Zelf ook zo’n mooie slinger maken? Dat kan

Wat heb je nodig:

Handsinaasappels/
mandarijn/citroen/

grapefruit

Kaneelstokjes

Dikke naald met 
groot oog of spijker

+ touw

Schaar

Voeg hieraan toe: natuurlijke materialen 
en/of knutselmaterialen

Natuurlijke materialen:

Rozemarijntakjes Steranijs Cranberries Laurierblaadjes/
hulst of andere 
stevige herfst-

bladeren

Dennentakjes

Knutselmaterialen:

Houten kralen Gekleurd papier- 
groen/bruin

Schaar



Aan de slag

Gedroogde sinaasappelschijfjes  

Let op! Dit duurt best lang!

Zo doe je dat

Snij de citrusvruchten (met schil) in dunne schijfjes. Leg de schijfjes los van elkaar 

op een rooster. Het rooster zorgt ervoor dat de schijfjes ook aan de onderkant goed 

drogen. Laat ze minimaal 3 uur op 100 graden drogen in de oven. De droogtijd is 

afhankelijk van de dikte van de schijfjes.

Alleen de schil

Je kunt ook alleen de schil gebruiken en deze 

met een uitsteekvorm omtoveren tot een mooi 

vormpje. Laat ze een half uur op 100 graden 

drogen in de oven.

Terwijl het fruit droogt in de oven kun je 

bladeren en takjes verzamelen of zelf maken 

van gekleurd papier. Zie de voorbeelden op 

de volgende pagina. Trek ze over op gekleurd 

papier en knip ze uit.





Nu gaan we de 
slinger rijgen

Leg alle materiaal voor je op de tafel.

Knip dan een lang stuk touw af en maak aan één uiteinde een knoopje. Hou nog 10 

cm touw over, zodat je er straks nog iets aan vast kunt knopen. Haal de andere zijde 

van je touw door het oog van de naald.

Begin met een kraal of kaneelstokje. Bind dit goed vast. Wissel dan de

 sinaasappelschijfjes af met de takjes, je uitgeknipte blaadjes en andere materialen. 

Kies zelf de volgorde. Een extra knoopje of kraal zorgt dat alles op zijn plek blijft.

Probeer uit en maak er twee! 

1. Dikke slinger. Steek de draad door het midden van het schijfje. Dan wordt je slinger 

lekker dik.

2. Bengel slinger. Steek de draad langs de rand van de schil door het schijfje heen,

 zo kunnen de schijfjes lekker bengelen.

Hang de slinger op een mooie plek voor het raam of aan de muur. 

En…hij ruikt nog lekker ook!

Veel plezier!


