
Knutselwerkjes als kerstversiering. 

Deze knutselwerkjes zullen als eindresultaat, schrik niet, een geweer, pistool of revolver zijn, die, 

gelukkig maar, onklaar gemaakt zijn. Het is bedacht naar aanleiding van een symbool wat in Amerika 

staat voor het gebouw waar regelmatig alle regeringsleiders samenkomen: het hoofdgebouw van de 

Verenigde Naties. Iemand heeft bedacht dat als je samen wil komen als “Verenigde Naties” je dat 

beter niet met getrokken pistool kunt doen. Omdat iedereen weet dat alle naties wèl allemaal 

pistolen hebben, moet iedereen die daar komt weten dat er een knoop in de loop van die wapens 

gelegd moet worden, zodat ze niet gebruikt kunnen worden. Anders zal het niet zo gemakkelijk iets 

worden met die “Verenigde Naties”. 

 

Het allereerste ontwerp is gemaakt door een vriend van iemand die vermoord werd. Beiden waren 

geen heiligen, maar beiden waren wel grote kunstenaars die veel vredeswerk gedaan hebben. Bij dit 

knutselprojectje  mogen we met groot respect aan hen terug denken. Je hoeft dus geen heilige te zijn 

om aan de vrede te werken. 

Er worden hier 2 uitvoeringen van het knutselwerkje uitgelegd. Beide uitvoeringen kun je maken van 

dun buigzaam karton. Als je het in de kerstboom wilt hangen waar allemaal zilverkleurige dingen in 

hangen, dan kun je kiezen om dit werkje ook zilverkleurig te maken. Deze beschrijvingen gaat 

daarvan uit. Maar je kunt zelf kiezen voor een andere kleur. Of gewoon kiezen voor bruin of wit 

karton en het dan zelf kleuren in de kleuren die je zelf wil. 

1. de eerste uitvoering:  

een geweer met de loop in de knoop of zoals men in het Engels zegt: a knotted gun. 

1.1. kies een leeg drinkkarton met een aluminiumkleurige binnenkant. Die zijn er in verschillende 

maten: 1 of 1,5 of 2 liter. Ze zijn allemaal goed. Spoel hem goed uit met water. 

1.2. knip hem open (zie foto 1) vanuit de bovenkant en knip de boven- en onderkant eraf en knip de 

rest doormidden zodat men twee gelijke delen overhoudt, elk met een vouwlijn in de lengte. 



Misschien zit er in één van de twee delen een dikke dubbele naad, waardoor je deze misschien beter 

niet kunt gebruiken. Je hebt ook maar één deel nodig voor één geweer. Foto 2 laat een bruikbaar 

deel zien, 1x van groot pak, 1x van klein pak. 

 
Foto 1 
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1.3. teken op het kleinste deel naast de vouwlijn op de niet-aluminium kant de vorm van een geweer. 

Teken zo groot dat de volle lengte van het karton wordt gebruikt. Teken het zo dat de bovenkant van 

de lange loop van het geweer samenvalt met de vouwlijn. Laat de onderkant van de loop schuin 

lopen, zodat het uiteinde het dunst is ( b.v. 0,5 cm) en het dikste deel aan de andere kant van de loop 

b.v. 1,5 cm. Zie foto 3 
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1.4. Vouw het karton dubbel met de aluminium kant naar binnen door de vouwlijn nog scherper te 

vouwen. 

1.5. Knip nu de figuur uit in het dubbelgevouwen karton, helemaal rondom, behalve op de vouwlijn.  

Zie foto 4. Het oog waarin de trekker in het echt kan bewegen kan je het best met een klein schaartje 

of met een mesje maken. 

1.6. Vouw de figuur nu om de vouwlijn om met de aluminium kleur naar buiten. 

1.7. Maak nu gebruik van een scherp mesje en een (liefst stalen) liniaal om in de lengterichting van 

de loop een sneetje van ongeveer 1,5 cm te maken in de dubbel gevouwen figuur. Leg er een 



snijplaat onder als je snijdt. Het sneetje moet geheel liggen in die helft van de figuur waarin het dikke 

deel van de loop is gelegen. Snij het sneetje in het midden van de dikte van de loop. Zie foto 5. 

foto 5 foto 6 

 

1.8. Pak nu het uiteinde van de loop, buig de loop voorzichtig en steek het uiteinde door het sneetje 

en trek het uiteinde er nog een paar centimeter verder doorheen, zodat het uiteinde haaks op de 

rest van de loop staat. Zie foto 6. 

1.9. Mocht het dubbelgevouwen karton iets uit elkaar wijken, sla er dan 2 of 3 nietjes doorheen op 

de plaatsen waar dat goed helpt tegen het uit elkaar wijken. Zie foto 6. 

1.10. Je kunt nu het resultaat met een dun draadje in de kerstboom hangen. Zie foto 7 
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2. de tweede uitvoering. 

Triple knotted gun; dat zijn drie geweren die elkaars loop doorboren. 

Je kunt deze maken als je drie exemplaren maakt van de eerste uitvoering, maar dan geen knoop in 

de eigen loop legt, maar in plaats daarvan de loop van het tweede geweer steekt door de loop van 

het eerste geweer. En de derde door de tweede. Voorbeeld in foto 8.  

Wie niet van knutselen houdt, kan met kerst de onderstaande link eens aanklikken en lezen hoe 
groot deel van de economie op wapenproductie draait. 

https://decorrespondent.nl/11270/hoe-werkt-de-wapenindustrie/5676453280190-
180c42d1  
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