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In het primair onderwijs worden vaak twee basislij-

men gebruikt: 

Papierlijm en hobbylijm. 

 

Papierlijm is vaak van het merk Glutofix; de naam 

zegt het al: oorspronkelijk op basis van gluten, aardap-

pelzetmeel in de meeste gevallen. Behanglijm is vaak 

van dezelfde basis. 

Deze lijm is goed uitwasbaar en zelf aan te maken waardoor je dikke en dunne lijm 

kunt maken. 

Papier-maché’ maak je ook van deze lijm. Werk met een lijmkwastje of gewoon 

met je vingers. 

Een paar potjes glutofix in de het lokaal en je kunt  veel papier plakken. 

 

Handig is om een onderlegger te gebruiken en een knoeischort aan te laten trekken 

 

Hobbylijm wordt meestal in de bovenbouw ge-

bruikt. Deze lijm moet met kleine druppeltjes worden 

gebruikt. Vaak zit er een verdeel-deel op de dop en 

hoeft de dop niet lvolledig osgeschroefd zodat deze 

ook niet kwijt kan raken. Slechts even draaien en er is 

een opening voor de lijm. Let wel op dat de lijm 

wordt afgesloten: het puntje van het verdeel - deel  

wordt dan weer zichtbaar! 

Wanneer er toch een losse dop is: maak beide delen 

goed schoon; anders plakt de dop vast op de flacon. 

Werk netjes en gebruik altijd een onderlegger en knoeischort. 

De meeste lijmen zijn op waterbasis maar geef altijd bij het thuisfront aan  dat er geknoeid is met lijm bij 

eventuele ongelukjes. Voorbehandelen bij de was is dan zeer wenselijk! 

 

Lijmstiften kunnen handig zijn om snel papieren in schriften of collages te plakken. Persoonlijk ben ik er niet zo’n 

voorstander van: de stiften drogen snel uit en meestal gebruiken leerlingen overmatig lijm. 
 

 

Tesa Glutofix  
•   Unieke, zeer kindvriendelijke knutsellijm, 
glutenvrij en antiallergisch.  
•   Dit cellulose kleefpoeder is gemakkelijk aan 
te maken met water.  
•   Ideaal voor het lijmen van alle soorten pa-
pier en het maken van grotere collages en 
objecten.  
•   Droogt kleurloos en vlekvrij op.  
•   Klontert niet.  
•   Met koud water uitwasbaar.  
•   Ook opgelost lang houdbaar, 
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Transparante uitwasbare hobby-

lijm voor het snel en krachtig lij-

men van papier, karton, kurk, hout, 

textiel, vilt, piepschuim, lichte 

kunststoffen, keramiek en steen. 

Oplosmiddel –en glutenvrij  


