Knutselen met

Papier-Maché

Papier-Maché
Pritt Papier-Maché is een poederlijm
die door kinderen of volwassenen kan
worden gebruikt om makkelijke of
moeilijke knutselwerken te maken.
Om een papier-maché-knutselwerk te
maken, kun je een vorm met papierstroken en lijm bedekken. Zodra de lijm droog
is, kun je het schilderen en versieren.

There is no limit
to your imagination!

Om te beginnen
Voor de meeste knutsels heb je
het volgende nodig:
Pritt Papier-Maché
Kranten
Een schone lijmborstel
Een schone emmer
Verf en gekleurd papier om je knutselwerk te versieren

Voorbereiding:
1

Maak je klaar

1

Maak je werkoppervlak schoon en bescherm je tafel
met oude kranten of tijdschriften, knutselen kan heel
rommelig zijn!
2 Verzamel alles dat je nodig hebt voor je knutselproject.
3 We raden je aan om een schone emmer en lijmborstel te
gebruiken om de lijm mee te maken.

2

Bereid de lijm voor

1 Doe 4 eetlepels lijmpoeder van de Pritt Papier-Maché in een emmer

en voeg 1 liter water toe.
2 Roer tot het een mengsel wordt.
3 Wacht 20 minuten om een mooie transparante lijm te krijgen!

Tip:

Na het knutselen kun je de lijm
tot 3 dagen bewaren. Is er
lijm op je kleding gekomen?
Je kunt het er met 20°C
uitwassen!

uitwasbaar

Hoe maak je
een kom?
NIVEAU MAKKELIJK

en:
Benodigdhed
1 Ba ll on
of
K ra n te n st ro k en
se r ve tten v a n
ge k le u rd p a p ie r

Zo maak je het:
1

2

Blaas een ballon op totdat je de maat hebt die je wenst.
Bedek de onderkant van de ballon met krantenstroken of
servetten van gekleurd papier.

3

4

Laat het drogen.

5

Als de papier-maché droog is, maak je de ballon kapot.

6

4

Voeg zoveel lagen papier toe als je de kom dik wilt maken.

Schilder de kom of versier het met gekleurd papier.

5

Hoe maak je
een Aardbol?
NIVEAU MAKKELIJK

en:

Benodigdhed

1 Ba ll o n
K ra n te n
e
Blau we e n g ro e n
ve r f
Zo maak je het:
2

3

1

Blaas de ballon op totdat deze een ronde vorm krijgt.

Bedek de hele ballon met krantenstroken en lijm (3 lagen papier aanbevolen).

Laat het een dag drogen en prik de ballon vervolgens kapot.

4

5

Schilder je knutselwerk in blauw voor de oceanen.
Voor de continenten kun je een tekening van de wereldkaart afdrukken, deze in groen
verfen, elk continent uitknippen en op de aardbol plakken. Je kunt natuurlijk ook de
continenten gelijk op de aardbol schilderen.

5

Hoe maak je
een vogel?
NIVEAU GEMIDDELD

en:

Benodigdhed
1 b a ll on
K ra n te n
Ver f
K a rt on
P la k b a n d

Zo maak je het:
1

Blaas een ballon op totdat je de maat hebt die je wenst.

2

Bedek de onderkant van de ballon met een krant.

3

Laat het drogen.

4

Teken en knip de vleugels uit het karton.

5

Voor de snavel, knip een driehoekig stuk papier uit en plak dit vast met lijm.

6

7

8

Plak de vleugels vast met plakband.
Schilder en versier de vogel zo veel als je wilt!
Om jouw vogel op te hangen, plak je er een lint aan of bind
het vast met een touwtje. Nu kan jouw vogel in de lucht vliegen!

6

5

Hoe maak je
een spaarvarken?
NIVEAU GEMIDDELD

en:

Benodigdhed

1 Ba ll o n
Eie rdo o s
K ra n te n
Pa p ie r

Zo maak je het:
2

1

Blaas een ballon op en bedek deze met lijm (3 lagen papier en lijm is aanbevolen).

Voor de varkensneus en poten: Knip 5 eierdopjes uit de eierdoos. Plak elk dopje aan de

ballon met plakband en bedek het met papier en lijm.

3

Bedek alles met 3 lagen papier en lijm.

4

Voor de oren: knip driehoekige stukjes papier uit en plak ze met lijm op het varken.

5

6

Zodra het papier-maché droog is, prik je de ballon lek en haal je de ballon eruit.
Knip een klein rechthoekige gaatje in de bovenkant van het varken, hier kun je
straks jouw muntjes in doen.

7

Verf en versier het spaarvarken zoveel als je wilt!

7

Hoe maak je
een piñata?
NIVEAU GEMIDDELD

en:
Benodigdhed
1 gro te b a ll on
K ra n te n
C rêp ep a p ie r
S n oe pje s
To u w tje
P la k b a n d

Zo maak je het:
1

2
3
4
5
6

8

Blaas een ballon zo groot mogelijk op.
Bedek de hele ballon met krantenstroken en lijm (2 of 3 lagen wordt aanbevolen) en zorg
ervoor dat je een klein gaatje achterlaat waar de ballon is vastgemaakt.
Laat het een dag drogen.
Wanneer alles droog is, prikt je de ballon kapot en vul je de piñata met snoepjes.
Plak het gaatje dicht met plakband.
Versier de piñata met felgekleurd crêpepapier.
Om je piñata op te hangen: prik vier kleine gaten rond het grotere gat aan de bovenkant

7

Rijg een stuk touw, garen of zelfs een vislijn door elk gat en bind ze aan de bovenkant samen.

8

Bedek de gaten en plak de draad verder vast met plakband. Bind hier nu een langer
stuk touw aanvast en gebruik het om de piñata op te hangen.

5

Hoe maak je
een Pinguïn?
NIVEAU MOEILIJK

en:

Benodigdhed

1 ba llo n
K ra n te n
in ge el of
G ek le urd pa pier
oran je en z wart
Wit te en z warte
ve rf of crêp epa pier

Zo maak je het:
1

Blaas een ballon zo groot mogelijk op.

2

Bedek de hele ballon met krantenstroken en lijm.

3

Wacht totdat het droog is.

4
5
6

Schilder het oppervlak van de papier-maché of bedek het met papier in
het zwart voor het lichaam en in het wit voor de buik, vergeet de ogen niet.
Knip een driehoekige vorm uit het gekleurde papier om de snavel
en de voeten te maken en vergeet ook de handen niet!
Plak al deze vormen vast met dezelfde lijm.

9

Hoe maak je
een konijn?
NIVEAU MOEILIJK

en:

Benodigdhed

1 ba llo n
K ra n te n
of ve rf
G ek le urd pa pier
ti ft
Zwarte m ar k ee rs

Zo maak je het:
1

2
3
4

Bedek de onderkant van de ballon met krantenstroken.
Laat het drogen. Wanneer de papier-maché volledig is opgedroogd, maak je de ballon
kapot. Maak het gaatje in de papier-maché een klein beetje groter, net groot genoeg om
er een trechter in te steken.
Steek een trechter door het gat en giet het zand in de papier-maché. Dit zorgt ervoor dat
jouw konijn straks blijft staan.

5

Teken en knip konijnenoren uit karton en plak deze op je knutselwerk met plakband.

6

Schilder het konijn of gebruik gekleurd papier.

7

10

Blaas een ballon op totdat je de maat hebt die je wenst.

Wanneer de verf is opgedroogd, teken je de neusharen en ogen met zwarte
markeerstift op het konijn.

5

Papier-Maché
KNUTSELLIJM
VOOR 6 ½ LITER

UITWASBAAR
OP 20°C

OPLOSMIDDELVRIJ

TRANSPARANT
VEILIG VOOR
KINDEREN

5

Knutselen met

Papier-Maché

