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Techniek:   Boetseren, kneden, vormen   

Materiaal:  Papier-maché (kranten of wc-papier en glutofix)  

Gereedschap:  Onderlegger, lijmkwast, lijm-emmer of lijmpotten 

        
 

Maché is Frans voor kauwen. Papier-maché betekent dus eigenlijk: gekauwd papier. 

Papier-maché heeft als voordeel dat het vrij snel droogt (vergeleken met klei), heel hard kan 

worden en gemakkelijk zelf te maken is. 

 

 
Boetseren: 

Een mengsel maken we met oude kranten en wc papier. 

We beginnen om het papier in kleine snippers te scheuren. Een grote emmer met water wordt 

vol gesnipperd.. 

In een andere emmer maken we lijm klaar. Hiervoor kunnen we behangplaksel of glutofix 

gebruiken (lees voor de aanwijzingen op de verpakking.) Na een paar uur het water uit het 

papier knijpoen. Zoveel lijm bij de snippers voegen dat de massa prettig kneedbaar wordt. 

Wanneer we echt gaan boetseren dan kan er nog zaagsel of pijpaarde worden bijgedaan. Dat 

is smeuïger en droogt sneller. Bovendien maakt dit het materiaal lichter. 

Goed kneden en een nacht laten staan. 

 

Snelle vormen maken: 

Om sneller te werken kunnen we om bestaande vormen werken. Bijvoorbeeld een ballon, 

melkpak, flacon. Ook kunnen we zelf vormen maken door metaaldraad of kippengaas te 

buigen. Een combinatie door plakken en buigen is natuurlijk ook mogelijk. 

Bij snelle vormen maken gaan we   stroken papier scheuren. 

 

!Wist je dat je om rechte stroken te scheuren rekening moet houden met de vezels van het 

papier? Probeer maar. Horizontaal scheurt heel anders dan verticaal! 

 

Grote hoeveelheden plaksel  klaar zetten (zie bij boetseren) 

Pak een plastic onderlegger en maak de eerste stroken papier aan de boven en onderkant een 

beetje nat  met maché -lijm. Gebruik hierbij een kwast of je vingers. Werk wel netjes! De 

lijm zorgt ervoor dat het papier op zijn plaats blijft. Wanneer je tevreden bent over de vorm 

moeten de bovenste lagen door en door nat van maché lijm aangebracht worden. 

Kneed de vorm mooi glad. Alles moet nat zijn, anders blijft het niet zitten en is het resultaat 

rommelig. 


