Creatief met klei
Maak van klei een mooie hanger, of een sleutelhanger
Van klei kun je ongelooﬂijk veel maken. Nu heb je de keuze. Welk sieraad zou jij
graag willen maken? Of maak je liever een sleutelhanger? Het kan allemaal!
Duratie

: 60 minuten

Voorbereidingstijd

: n.v.t

Ontwikkelingsgebied

: Creatieve ontwikkeling, Motorische
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

Wat heb je nodig voor 'medaillons, sieraden en sleutelhangers van
klei'?
• zelfhardende klei in kleur naar keuze
• voorwerpen om mee te stempelen (dopjes
bijvoorbeeld)
• acrylverf
• gaatjestang

• metalen ringetjes
• sieraden koord, oorbel haken en/of
sleutelhangers
• satéstokje
• penselen
• verf naar keuze

Tip:
Let er op dat de klei afgebakken moet worden voordat je verder kunt gaan met versieren. Deel daarom de
activiteit op in twee delen.

Aan de slag!
• Stempel of kras met een tandenstoker ontwerpen op schijfjes die je maakt van de klei. Je kunt ook
gebruik maken van je eigen vingerafdruk om het nog een stukje persoonlijker te maken. Je kunt voor
het uitsteken van een mooie ronde vorm bijvoorbeeld ook vormpjes uitsteken met de dop van een
ﬂes. Voor een mooie rechthoek kun je ook een plat stuk klei maken en vervolgens een gewoon mes
gebruiken om een vorm uit te snijden.
• Gebruik de tandenstoker om een gat te steken op ongeveer een halve centimeter van de bovenkant
van elke kleischijfje.
• Bak de klei volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat het hierna geheel afkoelen. Als alles is
afgekoeld kun je de klei gaan verven. Borstel met het penseel goed in de lijntjes en nerven. Gebruik
papieren tissues om de eventueel te veel opgebrachte verf wat af te deppen. Laat het drogen.
• Gebruik de punttang om ringetjes te bevestigen in de gaatjes. Knijp de ringetjes dicht. Knip voor de
kettingen een koord op maat. Bevestig voor de sleutelhangers of de oorbellen de haakjes.

Wat heb je nodig voor 'ketting met vingerafdruk'?
• waxpapier of bakpapier
• deksel of bakplaat
• touwtje (voor de ketting)

• witte polymeer klei
• oven
• Ronde stift
• satéstokje

Voorbereiding
Wat is er nu leuker dan een heel speciaal cadeautje geven? Deze activiteit is daar heel erg goed geschikt
voor. Kom gezellig met ons knutselen en geef iets heel persoonlijks; een vingerafdruk aan een hanger.
• Warm de oven voor op 275°C.

Aan de slag!
• Rol een balletje van klei van ongeveer 1,3 cm (in diameter). Doe dit op het wax papier (bakpapier
werkt prima).
• Rol met de ronde stift het balletje uit.
• Verander de vorm met je vingers en de stift.

• Gebruik de satéprikker om een gaatje boven in de klei te maken (dat is het gaatje waar de ketting
doorheen gaat).
• Laat de kinderen nu hun vingerafdruk in de klei zetten. Hier moet wel begeleiding bij zijn, want de
vingerafdruk moet wel netjes in de klei zitten.
• Pak nu het deksel en schuif daar de klei op.

• Bak de klei op 275°C voor 15 minuten. Laat de klei hierna afkoelen.
• Vouw het touwtje met een lusje. Steek het daarna door het gaatje. Knoop het van boven vast en je
hebt je eigen speciale moederdag cadeau!

Het is ook leuk om de hanger nog te verven in jouw favoriete kleur!

