
 

In touw met kunst
We maken kunst met touw, wol en lijm
Een heel andere ervaring dan verven met een penseel of tekenen met een stift. 
Toch kun je een heel mooi kunstwerk maken met lijm en touw, of lijm en wol. 
Een lekker glibberig werkje. Doe je mee?

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

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

• touw
• wol
• witte knutsellijm of behangplaksel
• bakken voor de lijm
• karton of ander stevig papier

• vorken
• schaar
• optioneel: lijmpistool

Wat heb je nodig?

Kijktip
Hier wordt het ook nog opgevuld, maar de werkwijze komt op hetzelfde neer

• https://www.youtube.com/watch?v=hGpl9ssmo2A

Aan de slag
• Zet bakjes lijm klaar. Een bakje moet goed gevuld zijn, want het wol, touw of garen moet je volledig 

kunnen onderdompelen.
• Tip voor de jongere kinderen: Teken met grijs potlood een (gemakkelijke) tekening waar je straks met 

het touw overheen zult gaan. Het is handig om alvast met het droge touw een ontwerp uit te laten 
testen op het karton. Op die manier kun je een beeld vormen van de lengte van het touw dat ze nodig 
hebben.

• Knip touwtjes en wol op maat. 
• Dompel de touwtjes onder in de lijm, drapeer de natte touwtjes op het karton en maak patronen. Of: 

maak met lijm de lijnen en plak hier het touw op. 
• Laat je kunstwerk drogen.

 



 

Tip
Op de foto zie je dat er een boom wordt gemaakt, maar experimenteer gerust met andere ontwerpen! Een 
portret of een mooie bloem zijn natuurlijk ook super leuk! Met verschillende kleuren wol of touw kun je 
uiteraard ook de mooiste kunstwerken maken. 

Bron:
• http://mybrightideasblog.com/easy-fall-kids-craft-rope-and-pompom-trees/?

utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&ut
m_term=483617142_17098090_322717

 


