
Tutorial luiertaart

Mocht je van plan zijn om een luiertaart te maken, dan hoop ik je met deze tutorial te laten zien dat het erg 

makkelijk en leuk is om te doen. Je kunt de beschrijving volgen, of met de variatietips je fantasie de vrije 

loop laten. Veel plezier!

1 'Ingrediënten' verzamelen

Je hebt nodig:

• 70 luiertjes maatje 3 (voor baby's van 4-9 kg)

• Placemat (dit wordt de onderlegger)

• Elastiekjes, ongeveer 75 stuks

• Decoratie bloemetjes (30 stuks)

• 4 linten

• Knuffel voor bovenop

• 4 lange satéprikkers & plakband voor 

verstevigingsstokje knuffel

En eventueel:

• doorzichtig folie &

•  krullint, om de taart mee in te pakken als 'ie klaar 

is.

2 Onderlegvel knippen

Teken met pen en bijvoorbeeld een pizzabord (doorsnede van 

28,5 cm) op de ACHTERKANT van de placemat een zo 

groot mogelijke cirkel, zodat je de hele breedte van de 

placemat gebruikt.

Knip 'm uit. Nu heb je een stevige onderlegger voor je 

luiertaart. 

3 Luiertjes rollen

Rol alle 70 luiertjes zo strak mogelijk op. Zorg ervoor dat je 

begint met rollen bij de open kant van de luier. Zo krijg je 

opgerolde luiertjes met een gladde klant. Dat ziet er netjes uit 

als de luiertjes straks in de taart zitten. Ik wikkel de 

elastiekjes er 3 keer om.

Zorg dat het elastiekje in het midden van het luiertje zit, 

zodat alle elastiekjes straks op dezelfde hoogte zitten en je ze 

makkelijk kan verstoppen onder een lint.

Je doet ongeveer 4 luiertjes in een minuut, dus je bent 15 – 

20 minuutjes aan het rollen. Is prima te combineren met TV 

kijken  ;-)



4 Lagen maken met de opgerolde luiertjes

Na heel wat gepruts ben ik erachter gekomen wat de 

makkelijkste manier is om de luiertjes in een laag te krijgen, 

zonder dat ze alle kanten oprollen. Gebruik een gewoon 

elastiekje om de luiertjes bij elkaar te houden en doe de 

luiertjes er 1 voor 1 bij. 

De onderste laag bestaat uit 35 luiertjes, waarvan 17 luiertjes 

in de buitenste ring zitten. Draai de luiertjes zo, zodat je een 

zo glad mogelijk vlak ziet aan de buitenkant. 

De middelste laag van de taart bestaat uit 22 luiertjes, 

waarvan 13 luiertjes in de buitenste ring.

De bovenste laag bestaat uit 13 luiertjes.

5 Versieren van randen

De buitenste ringen van de onderste en middelste laag zijn 

zichtbaar, dit zijn (17+13) 30 luiertjes.   Prik 30 bloemetjes in 

deze opgerolde luiers, zodat de bloemetjes goed blijven 

zitten.

6 Knuffel erop

Er zijn verschillende manieren om de knuffel goed bovenop 

de taart te bevestigen. Ik heb 4 lange satéprikkers met 

plakband aan elkaar gemaakt, om de knuffel aan vast te 

maken.

Met de lange prikkers in de taart geprikt, ziet dat er dan zo 

uit. Zorg dat je de prikker zo goed mogelijk verstopt / 

wegwerkt.



Met een lintje erom, om de beertjes vast te maken aan de 

satéprikker.

7 Linten erom heen 

Gebruik de linten om de taart te versieren EN om de 

elastiekjes te verstoppen. Je taart is klaar!

8 Taart inpakken

Als finishing touch is het leuk om de taart in doorzichtig folie 

in te pakken en daar nog gekruld lint aan vast te maken.



Praktische tips

1. Als je de taart alvast wilt maken en je weet nog niet of de betreffende baby een jongen of meisje is, 

dan kun je de taart bijvoorbeeld geel of groen maken. Of neem een neutrale kleur voor knuffel en 

maak op het laatst de taart af met roze of blauwe linten.

2. Als je smal lint hebt, zie je soms toch het elastiek. Het ziet er wel mooi uit om breed wit lint als 

ondergrond te nemen en daar je smalle gekleurde lint omheen te strikken.

3. Snuffel zo nu en dan eens in seizoensassortimenten. Rondom Valentijn zijn er linten te koop met 

harten, met Pasen gele linten / bloemen, enz..

4. Je kunt de knuffel bovenop de taart ook vastmaken met transparant lint, daar zie je bijna niets van en 

is ook stevig.

5. O ja... als de taart achterin de auto gaat, zorg dat 'ie stevig staat en stut 'm een beetje. Het is vrij lastig 

alles weer op zijn plek te krijgen als het doorzichtige folie er eenmaal omzit :-)

6. Als je luiers maatje 3 neemt (4-9 kg), zoals in deze tutorial staat, dan kunnen mensen de taart gerust 

een poosje laten staan voordat ze 'm aanbreken.

7. Uit milieu en kostenoverwegingen kun je de ontvanger erop attenderen dat ze de versieringen ook 

kunnen gebruiken om zelf een luiertaart te maken of dat je de materialen wel terug wilt als ze van 

plan zijn ze weg te gooien.

Variaties

1. In plaats van stoffen linten, kun je ook 'krullint' nemen, of stroken gekleurd (crêpe) papier.

2. Gebruik mini-knuffeltjes in plaats van bloemen (bijvoorbeeld knuffeltjes Ikea of vingerpoppetjes). Ik 

weleens een kring van mini-olifantjes gemaakt, helemaal om de taart heen, zo kan je de bloemetjes 

op die rand weglaten.

3. Als je smal lint hebt, of doorzichtig lint, is het ook mooi om kleine stoffen hartjes tussen / onder het 

lint te stoppen. Of gebruik deze kleine stoffen rode hartjes (Xenos), om ze nonchalant over de taart te 

strooien.

4. In plaats van een placemat verknippen als onderlegger, kan je ook een stevig stuk karton gebruiken. 

Deze bijvoorbeeld omwikkelen met alufolie. Of vraag je bakker om een 'echt' taart onderlegvel. Dit 

ziet er mooi uit, let wel op of het stevig genoeg is.

5. Je kunt ook het crêpe papier of voile stoffen experimenteren, om de lagen te omwikkelen. De meeste 

luiertjes hebben meerdere kleuren en zo kan je die effen maken.

6. Het is ook vast mogelijk om zelf bloemetjes te maken. Ik heb dat (nog) niet geprobeerd, maar als je 

handig bent is dat wellicht ook een optie.

7. Wees creatief met de knuffel op de taart, dat kan ook een badeendje zijn of een mooi ingepakt pakje.

Kosten

Een luiertaart kost 20 tot 30 euro.

Wellicht heb je al het één en ander liggen dat je kunt (her)gebruiken. 

Deze taart kostte ongeveer €24,=:

• Kruidvat luiertjes €9,99;

• Prenatal (Happy Horse) knuffel €8,00; 

• Xenos placemat €0,99;

• Xenos bloemetjes (2 keer €1,29 =) €2,58;

• Xenos linten ongeveer €2,50



Foto voorbeelden

Hieronder vind je de foto's van de taarten die ik zelf gemaakt heb:

Tot slot wil ik je bedanken dat je mijn tutorial gelezen hebt. Ik hoop dat dit je inspireert om zelf een luiertaart 

te maken! Suggesties en aanvullingen zijn van harte welkom. Net als foto's van jouw 'baksels' natuurlijk!!

Hartelijke groeten,

Nicole Hage

P.S. Dit is de taart waar het allemaal mee begon en die ik kreeg toen mijn zoon geboren werd, voor die tijd 

had ik nog nooit van een luiertaart gehoord! 


