
Thuis een Paasgraftuin maken met de kinderen 
 
 
Benodigdheden  

• ijslollystokjes 

• tuinaarde 

• mini plantjes 

• versiering 

• lucifer stokjes 

• klein bloempotje 

• grote platte bloempot 

• lepel 

• lijmpistool 

 

 

 

Zo maak je een Paasgraftuin 
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Grote bloempot met aarde vullen 
Als eerste pak je de grote platte bloempot. Als deze een gat aan de onderkant heeft, 

is het slim om onder deze pot een bord of iets anders te zetten wat op den duur het 

water van de plantjes kan opvangen. Vul de bloempot met een beetje tuinaarde of 

potgrond. Dit deed ik op gevoel en ik liet mijn kinderen ook vrij om zelf te 

beslissen hoeveel zand ze in de pot wilden scheppen met de lepel 

Graf maken 
Vervolgens pak je het kleine bloempotje en graaft deze in. Leg het potje op zijn zij 

en graaf hem in, in  het zand dat je in de grote bloempot gedaan hebt. Je legt hem 

niet helemaal plat neer maar zorgt er voor dat de opening iets naar boven gericht is. 

Bedekken met tuinaarde 
Nu je het kleine bloempotje hebt ingegraven, kun je de bovenkant van het 

bloempotje bedekken met tuinaarde en de rest van de grote bloempot aanvullen met 

het potgrond. 

Kruizen maken 

 
Tijd om de kruizen te maken en boven het graf te plaatsen. Wij maakten de kruizen 

van ijslollystokjes en luciferhoutjes. Knip of zaag het ijslollystokje door de helft. 

Lijm hem met een lijmpistool vervolgens vast op het grote ijslollystokje. Druk hem 

in de aarde en voila. Op dezelfde manier maak je vervolgens de kleine 

luciferkruisjes. 
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Plantjes 
Zoals de naam al aangeeft, is het ook belangrijk om platen in de Paasgraftuin te 

plaatsen. Wij kochten een aantal miniplantjes bij het plaatselijke tuincentrum en 

groeven deze in de aarde in. Je kan helemaal zelf kiezen aan welke kant je de 

planten plaatst. Let er wel op dat ze voldoende tuinaarde hebben om te wortelen. 

Looppad 

 
Vanaf de kruizen kun je met steentjes of gekleurd zand een looppad naar beneden 

naar het graf maken. 

 

Bron 
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