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KLEI      MEDAILLE           1 LES 

 
Heel vroeger won alleen de eerste winnaar een krans van lauriertakken en de eer. 

Tegenwoordig zijn er drie prijzen: goud, zilver en brons. Elke keer worden er nieuwe 

medailles ontworpen met daarop de ringen en de plaats waar de spelen plaatsvonden.  

Eerst waren de medailles volledig van goud. Nu alleen het bovenste laagje nog.  

Er zijn ondertussen zoveel sporten gekomen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees eerst dit: 

Techniek:  Boetseren, stempelen, reliëf maken 

Materiaal:  Klei 

Gereedschap:  Spatels, mirettes, kleilatten, reliëfmateriaal, onderlegger 

 

Extra:    (verrijking / creativiteit)  engobe 

 

Inhoud doedoos: 10 spatels 

   10 mirettes 

   10 onderleggers 

   doos structuur-materiaal (= spulletjes waarmee je figuurtjes en lijntjes 

    kunt krassen en stempelen 

 

Verder:  Klei-emmer. Haal bij de leerkracht een stuk klei.  

    Let er samen op dat de klei-emmer goed wordt afgesloten 

LET OP:  Controleer altijd of de doedoos compleet is. Dit werkt prettiger voor iedereen. 

  Is materiaal op? Meld dit op tijd bij de leerkracht 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/klei/


 

 

 

En nu aan de slag! 
 

Stap 1   Lees de techniek KLEI 

Stap 2  Pak uit de doedoos een onderlegger, 2 kleilatten, een roller en materiaal wat je 

   nog meer nodig hebt 

   Haal bij de leerkracht een bol klei. 

Stap 3  Rol de bol klei tot een platte tegel. Door de kleilatten te gebruiken wordt de 

   tegel overal even dik. 

Stap 4  Teken een medaille. Doe dit zachtjes met een satéprikker zodat je foute lijntjes 

   snel weer weg kunt strijken wanneer je niet tevreden bent. 

  Let op de vorm: wordt je medaille rond, vierkant, krijgt hij een andere fraaie 

   vorm? 

Stap 5  Ben je tevreden: ga dan reliëf maken. (reliëf is verschil in hoogtes) 

   Door de hoogte en diepte verschillen wordt je medaille veel mooier om 

   naar te kijken. 

   Maak het niet te dun, dan wordt hij minder stevig of ontstaan zelfs 

   gaten. 

   Gaten kunnen wanneer je ze met opzet maakt overigens heel mooi zijn! 

Stap 6  Kijk nu waar je structuurtjes aan kunt brengen. Door lijntjes of stippeltjes 

   netjes te plaatsen en veel te herhalen wordt je medaille heel erg echt. 

Stap 7  Klei die je over hebt maak je zo snel mogelijk tot een bol en ruim je op in de 

   emmer (Deksel!) 

  De gereedschappen maak je schoon door te laten drogen en krabben.  

  NIET ONDER DE KRAAN. Dan gaan materialen roesten en de raakt de  

   gootsteen verstopt. 

Stap 8  Laat je werk beoordelen. 

Stap 9  Je werkstuk laat je op de onderlegger drogen. (alleen of met een ander  

   werkstuk samen)    

   Na een paar weken drogen wordt de medaille gebakken. 

   Spreek af met de leerkracht of je de extra opdracht kunt maken 

   Kies een andere opdracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


