
Laten we potjes van 
papier-mâché maken! 
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Schoollijm 

Een bordje voor de lijm

Tape

Oude tijdschriften/kranten

Een bakje of schaaltje dat 
ongeveer zo groot is als het potje 
dat je wilt maken. 

Schaar

Water

Plastic folie

Hoe doe je dat  
Stap 1: 
Maak verschillende vormen! 
Scheur felgekleurde pagina’s of pagina’s 
met een patroon uit 
tijdschriften of kranten 
en knip er vormpjes 
uit zoals cirkels, 
driehoeken en 
rechthoeken. Sorteer 
ze op kleur of leg ze 
juist door elkaar voor 
een veelkleurig potje!

Stap 2: 
Bereid het bakje voor!
Draai het bakje/schaaltje in plastic folie, zodat 
de hele buitenkant is bedekt. Als dat nodig 
is, kun je de folie op zijn plaats houden met 
een stukje tape. Maar let er op dat je niet te 
veel gebruikt, want anders blijft het papier-
mâché eraan plakken en dan komt het potje 
later moeilijk los!

Stap 3: 
Bereid de lijm voor.
Giet een beetje schoollijm op een bord 
en voeg een klein beetje water 
toe. Meng het door elkaar 
totdat de lijm iets dunner 
wordt.

Stap 4:  
Maak je potje! 
Zet het ingepakte bakje/schaaltje 
ondersteboven, dus met de onderkant naar 
boven. Leg een van je papieren vormpjes op het 
bord met lijm. Zorg ervoor dat er overal lijm zit! 
Plak het vormpje vervolgens op de plastic folie. 
Strijk het glad met je vingers zodat het vlak ligt. 

Herhaal deze stap totdat het potje 
helemaal bedekt is met 

papieren vormpjes!

SUPERTIP
Lees alle 

instructies voordat 
je begint. Dan 

gaat het minder 
snel fout!

SUPERTIP
Zorg ervoor dat de 
papieren vormpjes 

overlappen en probeer 
twee of drie lagen 
papier te maken. 

Hierdoor wordt de pot 
uiteindelijk mooi en 

stevig!   

Wat heb je nodig:



Laten we potjes van 
papier-mâché maken!

Stap 5: 
Wacht totdat de lijm droog 
is.  
Dit kan een paar dagen duren, maar 
je geduld wordt beloond! Als je de pot 
helemaal laten opdrogen, gaat de pot 
heel lang mee. Dus 
probeer geduld te hebben, 
verplaats het bakje/schaaltje 
niet en raak de lijm niet 
aan. touching the glue. 

Stap 6: 
Maak het potje los! 
Als het potje helemaal droog is, kan je 
het bakje/schaaltje verwijderen! Verwijder 
de tape voorzichtig en trek vervolgens 
het potje en de plastic 
folie van het bakje/
schaaltje af!  

Stap 7: 
De afwerking! 
Trek de plastic folie 
voorzichtig van de 
binnenkant van het 
potje. Als je dat leuk 
vindt, kun je met een 
schaar patroontjes in de 
bovenrand van het potje 
knippen of het bijknippen 
voor een platte rand. 
Vraag je ouders of een 
volwassene om hulp bij 
deze stap en kijk uit met 
de scherpe schaar! 

Stap 8: 
Vul het potje! 
Je potje is af en klaar voor gebruik. Je 
kunt er klein speelgoed, 
accessoires, snoepjes 
of iets anders leuks 
in bewaren! 
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SUPERTIP
Teken een dun lijntje 
aan de binnenkant 

van de pot. Dit maakt 
het knippen 

gemakkelijker! 

SUPERTIP 
Het kan zijn dat je 

de pot heel voorzichtig 
moet draaien om hem 

te verwijderen!


