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Techniek: Dit kan van alles zijn: Bepaal samen welke techniek leuk / haalbaar is 

Materiaal: Zie bij de gekozen technieken  

Gereedschap: Zie bij de gekozen technieken 

Info::  basistechnieken  zoek de gewenste techniek 

   maskers maken  zoek naar tips en trucs  

Bijlage:  Maskers van internet:  Spiderman  Superman  Mega Mindy   

 
Opdracht:   

1. Bedenk voor welke held je een masker gaat maken. 

  Een bestaande held? 

  Verzin je een nieuwe held? 

2. Kies een techniek. (of bekijk de gekozen techniek) 

3. Zoek informatie op over de werkwijze. 

- Bedenk dat bij hout en klei je masker moeilijk op je gezicht gaat passen. 

- Papier-maché en gips kan je vormen. Textiel (borduren, appliceren) kan je later met glutofix 

passend op je gezicht maken. Zie* 

4. Hoe ga je je masker versieren? Met veren, kralen, gerold papier,…..  

  Kijk wat er in de kast ligt en wat je kunt   verzinnen. 

5. Alles te ingewikkeld of te veel gedoe?  Even zin om tussen door ook aan de slag te gaan? 

6. Print een van de bijgaande maskers en verf of kleur deze leuk in. (Ook deze kan je later   

 natuurlijk nog helemaal oppimpen ;) 

 

*Wanneer je je masker op je gezicht wilt laten aansluiten, let dan op de volgende punten. 

a) Smeer je gezicht met een vette crème in 

b) Doe lange haren in een staart 

c) Handig is om een badmuts of plasticfolie over je (voor)hoofd te trekken 

d) Glutofix:  

a. Zorg voor genoeg glutofix om je papier of textiel in te kneden 

b. Maak het materiaal niet te nat en gebruik ronde vormen (aluminium folie kan in de juiste vorm 

worden gepropt) om je op maat gevormde masker verder te laten drogen. Dit zal altijd weer 

vervormen. 

e) Gips: Dit hardt snel uit. Werk goed samen en knip het gipsverband vooraf of smeer de gipsmassa voorzichtig 

op het gezicht van een medeleerling. Gips is zeer breekbaar. Gips is ook prima te schuren. Eenmaal droog de 

scherpe randjes bijwerken. 

 

 

 

http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/overig-techniek/
http://www.we4you2.nl/Pages/Common/Masks/Masks_Details.aspx?Subject=Gezichten_zelfkleuren&Mask=Spiderman
http://www.we4you2.nl/Pages/Common/Masks/Masks_Details.aspx?Subject=Gezichten_zelfkleuren&Mask=Superman
http://www.kleurfeest.be/megamindy.htm

