
 

  

  

Hallo Knutselaars , 

We dagen jullie uit om een mooi kunstwerk te maken van kranten 

één die ook nog stevig is. Hoe groot hij wordt mag je zelf bepalen 

maar als je het kunstwerk groot wilt maken is het een opdracht 

die je het beste met meer kinderen samen kan doen. Waarom ? 

Dat zie je straks.  

Groetjes uit de online knutseltent op 

Speelstad 2020 Digistad. 

 



 

Benodigdheden 

Kranten heel veel 

Schaar, plakband liefst goedkope schilderstape (werkt het makkelijkst) 

Verf als je wilt versieren en andere versiersels  

 

  

 

 Voorbeeld 1 Hier ben je wel even 

 mee bezig 

 

In dit YouTube filmpje leer je alles 

over stevig bouwen en hoe je  

bouwkranten maakt. (filmpje niet 

van speelstad) 

https://youtu.be/8VGoZqV2x6g 

Er zijn twee manieren om op te 

rollen recht zoals in het filmpje of 

schuin zoals hiernaast. Rol je 

schuin moet je wel de uiteinden 

die niet stevig zijn er afknippen 

maar zorg wel dat alle delen even 

groot zijn 

 

https://youtu.be/8VGoZqV2x6g


Hier nog wat tips : 

Zelf heb ik voor de delen die stevig moeten zijn drie vellen krant tegelijk opgerold en schuin 

zorg wel dat de vellen gelijk liggen. 

Zo strak mogelijk op rollen dit is heel belangrijk !! 

Als je wilt schilderen kunt je dat het best doen voor je het in elkaar zet. Het kan wel 

achteraf maar is meer werk. 

Plak zo netjes mogelijk de rollen aan elkaar . 

 

  

Je ziet hier dat er dikke en dunnen rollen zijn 

gebruikt de dunnen rollen zijn met 1 vel gerold 

 

 

De piramide die ik gemaakt heb 

bestaat uit 3 driehoeken vanuit 

hier kun je verder bouwen. 

Gebruik je fantasie ! 

Heb alles zwart 

gemaakt zo kan ik het 

later aanpassen met 

gekleurde versieringen 

maar doe wat jij het 

leukste vind. Je hoeft 

niet te schilderen 

natuurlijk. 



 

 

  

Als je, je kunstwerk klaar hebt kun je het versieren met wat je maar wilt 

niks moet alles kan. Kijk wat je in huis hebt aan spullen speelgoed en 

waardeloos materiaal. Door alles met schilderstape vasts te plakken of los 

neer te zetten, kan je ,je bouwwerk meerdere keren gebruiken. Als je klaar 

bent maak dan een foto. Daarna kun je weer een ander kunstwerk maken. 

Hieronder zie voorbeelden om wat ideeën op te doen maar jullie hebben vast 

ander dingen in huis.  

 

Voorbeeld 2 ga op zoek in de natuur of in je tuin of strand 

 

Maak een rondje van het 

schilderstape zo plakt het aan 

twee kanten 



 

 

Voorbeeld 3 Macaroni, eieren of een fleurig fruit kunstwerk  

 

Voorbeeld 4 zwart wit en zilverfolie of hou jij van kleur 



  

 

Voorbeeld 5 wasdag of een kunstwerk met poppenkleertje of transformers ? 

voorbeeld 6 Met oude lampen en knipperend fiets achterlicht  

 

 



 

Voorbeeld 8 Kerstverlichting  wat Rosemarijn uit de tuin of wordt dit jouw 

sprookjesbos 

 

Kerst 

 

Voorbeeld 7 haal je spelletjes maar uit de kast 



 

 

 

Voorbeeld 9 Voor als je van groot houdt 

 

Voorbeeld 10 wat zou dit worden ? 

 

 

Voorbeeld 10 Deze werd gemaakt 

door een echte kunstenaar

 


