
EEN DUIVENSCHETENVANGER. STANDBEELDEN NEERPOTEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Zoek iemand of iets om in de bloemmetjes te zetten. Wie wordt de held van het speelplein? Of maken we een 

standbeeld voor het spelende kind?  

 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Waardevol kosteloos materiaal, schroot, houten latten, plakband, ijzerdraad, gips, water, teil, oude lakens,... 

 

SPEELIMPULSEN           

Assambleren: Je kan met allerlei vindmateriaal, schroot en waardevol kosteloos materiaal een standbeeld 

maken. Begin met een stevige basis en kleef er steeds materiaal bij! 

Gipsstandbeeld: We leggen je stap voor stap uit hoe je zo'n beeld kan maken. 

1. Maak een skelet met houten latten. Begin met een stevige basis (een driepikkel, bijvoorbeeld) en maak er 

allerlei grillige uitsteeksels aan vast met plakband of ijzerdraad. Driehoeken zijn het stevigst. Als je een 

bepaalde vorm wil maken, teken dan eerst je resultaat op papier. Probeer er dan, zoals bij een mens, het 

geraamte in te zien. 

2. Maak gips. Neem best sneldrogend gips. Het is te verkrijgen in iedere doe-het-zelfzaak, soms heet het 

'modeleergips'. Giet lauw water in een kom en daarna giet je er gips in, doe dit voorzichtig en beetje per 

beetje. De verhouding is 1/1, de helft water en de helft gips. Je laat het gips voorzichtig bezinken in het 

water, eventueel kan je wat aan je bassin schudden. Denk er wel aan om het gips gelijkmatig in het water te 

verdelen, niet alles op één en dezelfde plaats erin gieten. Je merkt als het water verzadigd is wanneer de berg 

gips niet meer door het water opgeslorpt wordt, met andere woorden, het topje van de berg verdwijnt niet 

meer onder water. Dan voorzichtig mengen. Roer niet te lang, want dan verliest het gips een deel van zijn 

bindkracht. Als je een mooi dik, maar toch vloeibaar papje hebt kun je aan de slag. Alleen nog eventuele 

brokjes verwijderen. Je moet nu wel redelijk snel te handelen want dit soort gips heet niet voor niets 

sneldrogend gips. Opmerking: het hard worden van gips is geen stollingsproces, maar een scheikundig proces. 

Het heeft geen zin om gips op de verwarming te zetten om sneller te drogen! 

3. Dompel de oude lakens in het gips en drapeer over het skelet tot het helemaal bedekt is. Laat drogen. 

4. Als het droog is kan je het schilderen en een bloemenhulde brengen 

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Bescherm de kleren van de kinderen. Je kan met vuilniszakken werken maar oude herenhemden zijn nog beter. 

Knoop ze dicht langs achter en ze vormen een prima schilderschort. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

