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Techniek: knippen, plakken, rollen   

Materiaal: ribkarton  lijm      

Gereedschap: schaar (liniaal)       Info  basisinfo (klik naar ribkarton) 

   

Opdracht: 
1. Je gaat vandaag leren hoe je met ribkarton ruimtelijk kunt werken. Let op de richting van de 

ribbels! Kijk goed naar de foto’s op dit opdrachtenblad. Op je werkblad plak je de resultaten. 

Daar kan je op de werktekening ook zien hoe de ribbels moeten lopen. 

2. Knip 2 vierkanten (5 cm,) en rol deze op zoals aangegeven. 

 Lukt dat allebei even goed? 

3. De goed gerolde vierkant wordt een pilaar. Plak deze op je werkblad bij 1 

4. De mislukte vierkant plak je ook zodat je kunt kijken hoe het NIET moet  bij 2 

5. Knip een lange strook. Maak de strook steeds dunner . Kijk naar het voorbeeld  

Wanneer je dit goed doet, heb je een bolletje gemaakt.  
   (de ribbels dus in de breedte!) Plak je resultaat op bij 3 

6. Vierkante vormen maak je door te stapelen. Kijk maar naar het voorbeeld en maak een kubus 

(vierkant)  Plak op bij 4 

7. Denk eens na: hoe kan je een kegel maken? Kijk naar het voorbeeld 

 (door te stapelen of te rollen?)  Probeer maar! Plak op bij 5  
8. Denk nog eens na: hoe kan je een piramide maken?  Kijk naar het voorbeeld 

 (door te stapelen of te rollen?) Probeer maar! Plak op bij 6 

9. Schrijf  je naam en groep met potlood klein en netjes onderaan op het werk. 

10. Ga nu iets moois maken met wat je hebt geleerd.  
 Een auto? Een poppetje? Een huis? 

11. Ruim je spullen op en bewonder elkaars werk.

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/papier-en-karton/
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Balletje: 

Karton met de punt in het midden 

Rollen vanaf het brede deel naar 

de punt toe 

 

Kegel: 

Karton met de punt aan de 

zijkant 

Rollen vanaf het brede deel naar 

de punt toe 

 

Pyramide: 

Stapel van vierkantjes 

Deze worden steeds kleiner 

 

Vierkant: 

Stapel van vierkantjes 

Deze zijn precies gelijk 

 


