
Aardbei-Muffins met bijpassende 

 prikkers. 

Voor het maken van de aardbeiprikkers ( 12 stuks) heb je 

nodig: 

 

15 x 20 cm sprookjesvilt zacht rood 

10 x 15 cm sprookjesvilt slagroen 

10 x 10 cm wit vilt 

12 kralen 12 mm doorsnee hout 

12 satéprikkers ( Liefst van AH, die zijn mooi stevig) 

6 wolkralen huidkleurig 1 cm doorsnee 



Aardbei, 12 x rood Mutsje, 6 x wit 
Blaadje, 12 x groen 

Schuif de kralen over de stokjes tot de gewenste lengte en knip het teveel daarboven af. Voor de prikkers voor de 

muffins zijn halve satéprikkers gebruikt. Voor fruitspiesjes kan de volle lengte genomen worden. Zorg ervoor dat de 

kralen stevig vast zitten, eventueel er wat lijm bij doen. Vouw de aardbei dubbel en festonneer de naad. Schuif dit 

over het stokje. 

Schuif de aardbei tot helemaal tegen de kraal aan. Rimpel de bovenkant in en trek die goed aan en hecht stevig af. 

Borduur met zacht gele splijtzijde kleine stipjes op de aardbei. 

Patroondelen aardbeitjes. 



Naai het blaadje bovenop de aardbei. Bij de helft van de prikkers komt er ook een kopje en mutsje op. Steek de 

draad vanaf de aardbei door de wolkraal en steek enkele malen heen en weer en hecht af. Vouw het mutsje dubbel, 

festonneer het naadje en lijm het mutsje op het hoofdje. 
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Dit patroon is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. 

En dat zijn ze klaar, frisse fruitige cocktailprikkertjes 

met aardbeitjes en aardbeipopjes. Nu nog de bijpassen-

de Muffins, het recept stat op de volgende pagina. 



Recept Aardbei -Muffins 

 

Nodig: 

150 gram aardbeien in stukjes  

1 appel b.v. Granny Smith 

75 gram zachte boter 

170 gram fijne kristalsuiker 

1 zakje vanille suiker ( niet in huis, dan 5 gram suiker extra doen) 

Snufje zout 

1 ei 

200 gram bloem 

2 theelepels bakpoeder 

75 ml magere yoghurt of karnemelk ( zure room kan ook) 

 

Verwarm de oven voor op 170 graden en doe de papier vormpjes in de muffinvorm 

Klop de boter met de suiker luchtig en doe daarna het ei erbij. 

Doe de bloem, de bakpoeder en de vanille suiker erbij en daarna de yoghurt. 

Tot slot de aardbeien en de in stukjes gesneden appel toevoegen en goed mengen met de mixer. 

Verdeel het mengsel over de 12 vormpjes en bak ze in 25 tot 35 minuten gaar. Steek je er een 

stokje in en komt dat er droog weer uit, dan zijn ze gaar. 

 

Wil je graag de aardbeien iets herkenbaarder in stukjes in de muffins, vries dan de stukjes eerst in. 

Hou dan wel rekening met 5 tot 10 minuten meer baktijd. 

 

Met deze muffins kun je eindeloos variëren , vervang de aardbeien b.v. door bosbessen, abrikozen 

of een extra appel en een handje vol gewelde rozijnen. 

 

Succes en eet smakelijk! 


