
 

3D limonadeglas
Deze knutsel lijkt heel verkoelend: houd iedereen voor de gek!
We knutselen een limonadeglas, in 3D! Het lijkt dan net alsof je je glas écht leeg
kan drinken.

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

1 template uit de bijlage per kind
een stapel gekleurd papier
een stapel wit papier
1 schaar per twee kinderen
1 lijmstift per twee kinderen

1 rol plakband
stiften of potloden
1 rietje per kind

Wat heb je nodig?

Voorbereiding
Print het template uit de bijlage uit voor elk kind. Verzamel alle benodigdheden en leg deze verspreid over
de tafels. 

 



 

Hoe maak je het 3D glas?
Laat de kinderen een kleur papier kiezen die ze willen gebruiken als kaart waar ze het limonadeglas op
gaan plakken. Ze kunnen dit papier later versieren met papier of met potloden en stiften. 

Laat de kinderen vervolgens het glas uit de bijlage inkleuren met stiften en/of potloden. Eventueel kunnen
ze het glas ook nog versieren met stukjes papier. 

Het gekleurde papier wat ze eerder uitgekozen hebben mogen ze ook alvast één keer dubbelvouwen, zodat
er een kaart ontstaat.

Vervolgens kunnen ze het glas uitknippen, inclusief de plakranden. De kinderen mogen de plakranden
vouwen en de randen met lijm insmeren. Nu kan het glas vast worden geplakt op de voorkant van de kaart
(het gevouwen papier). Let er goed op dat het glas op zo'n manier worden vastgeplakt, dat er een bolling
ontstaat (zie voorbeeld). Op deze manier ontstaat er een 3D-effect.

Hierna kan de kaart verder versierd worden met bijvoorbeeld partjes citroen of ijsblokjes. Deze staan op de
template, maar de kinderen mogen ze natuurlijk ook zelf maken. Als hier een gaatje in wordt gemaakt kan
om het rietje geschoven worden. 

Tot slot kunnen de kinderen het rietje met lijm of plakband vastplakken in het glas zodat het rietje er niet
uit valt. 

En daar is het dan, een super mooi en vrolijk 3D limonadeglas!!

 



 

Tips
- Kijk het toegevoegde filmpje en laat het zien aan de kinderen. Op deze manier krijgt iedereen een goede
indruk van de activiteit.

- Je kunt deze activiteit ook zonder rietjes doen. Knip dan een stuk gekleurd papier uit. Rol dit om een
potlood heen een lijm het laatste stukje vast. Tik dan het potlood uit het opgerolde papier en je rietje is
klaar voor gebruik. 

Filmpje met voorbeelden van 3D glazen:
https://www.youtube.com/watch?v=N_gWDr7lM90

Bron
http://krokotak.com/2016/07/make-me-a-cocktail/
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