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Techniek: plakken, knippen 

Materiaal: gekleurd papier, lijm, cocktailprikker 

Gereedschap: schaar, liniaal.potlood    

   (of gewoon goed vouwen of kopieerblad) 

Info  papier en karton    kijk bij knippen & vouwen        

en kokers&balken 

Bijlage  kopieerpapier met vouw en kniplijnen 

 

In een atelier van een kunstenaar staan de schilderijen vaak op 

een ezel. Dit is een houten standaard waarop schilderijen kunnen 

staan. Handig om te werken; handig om werk te laten zien. 

 

Het is erg leuk om ook je eigen werk mooi neer te zetten.  

Op een eigengemaakte ezel steel je vast de show! 

 
Pak een gekleurd of wit vel A4  

Natuurlijk kan het met elk willekeurig papier. Vouw dun papier dubbel 

voor een steviger ezel. Krantenpapier werkt ook prima. Je kunt altijd 

overwegen om de ezel later in een mooie kleur te schilderen. 

 

1. Vouw je papier dubbel 

2. Vouw het nogmaals dubbel (of maak een kast) 

3. Knip langs de vouwlijnen zodat je 4 gelijke stukken hebt 

 

Poten 

4. Vouw de stukken voor de drie poten 4x (5 stukken: 1 plakrand) 

5. Maak er drie 4kante balken van (1 kant is dus dubbel voor de 

plakrand) 

 

Bakje 

6. Vouw de randen zoals op het voorbeeld.  

Het zijn dubbele randen ivm stevigheid 

7. Knip de rode lijntjes in. 

8. Vouw het bakje 

9. Lijm de dubbele delen vast 

10. Lijm het bakje op de twee buitenste poten 

 

Verbindingsstuk 

11. Vouw het verbindingsstuk dubbel 

12. Vouw de uiteinden een klein stukje om voor de plakrand 

13. Lijm het stukje op de middelste poot en het andere stukje op de 

zijkant van het bakje – in het midden- 

14. Zorg ervoor dat de lijm op de juiste plek terecht komt! 

15. Prik met een prikpen gaatjes in de poten boven,  

zodat de cocktailprikker er straks makkelijk doorheen kan. 

16. Steek de cocktailprikker door de gaatjes zodat de  

poten boven vast komen te zitten. 

Schuiven de poten eraf? Maak een kraal van papier-maché of 

verzin iets anders om dit te voorkomen. 

17. Zet je kunstwerk op je ezel! (of ga hiervoor iets moois maken ; ) 

 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/papier-en-karton/
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Poot 1 

Poot 2 

Poot 1 

Poot 3 

Bakje 

Dubbelvouwen voor extra stevigheid 

lijmvlak 


