
JAN HOED EN ANDERE HOOFDINGEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Jan Hoed, de bekende kunstige hoedenmaker dringt zich op een regenachtige dag op. In zijn tijd hadden de 

mensen minder lst van het regenweer omdat ze de kunst van het hoeden maken nog niet vergeten waren. Tijd 

voor een herintroductie.. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Papier, karton, bladmousse, kippengaas, verf, veren, pluimen, ballonnen, lijm, gekleurd papier, 

crèpepapier,... 

SPEELIMPULSEN           

Basis 

 

Je maakt eerst de basis van je hoed. Dit doe je door met het materiaal rond je hoofd te gaan. Deze basis kan 

je maken van bladmousse, karton, rubber, papier, kippengaas, à Vanuit deze basis ga je de hoed verder 

versieren of verdere constructies op bouwen. Bladmousse kan je het best aan elkaar laten hechten door 

gebruik te maken van bison: pixs gel. Lijm om polyetherschuim mee te lijmen. 

 

- Probeer je hoed zo groot, zo breed of zo hoog mogelijk te maken 

- Snij een kapotte plastiek bal in twee. Nog een riempje er rond en je hebt een echte helm om te gaan skaten, 

om op paracommando te gaan. Als je hem daarna nog met takken verkleed is hij ideaal om in het bos te gaan 

sluipen. 

- Neem een kom die op je hoofd past. Scheur krantenpapier in stukken, haal deze door behangerslijm en leg 

deze in de kom. Maak een aantal lagen over elkaar en overal even dik. Wanneer alles goed droog is, kan je je 

hoed uit de kom halen. TIP: smeer je hoed eerst in met vaseline. 

- Probeer je hoed extra functies te geven: een paraplu voor als het regent, een plaats waar je ook je 

portefeuille kan bewaren, kleine vaasjes om bloemetjes in te zetten, een vogelkooi voor op je hoofd,... 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Als je met kippengaas werkt, zorg er dan voor dat de randje naar buiten toe zijn geplooid zodat de kinderen 

zich niet kunnen bezeren. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

