
 

Kunstwerk van wol
Met zelfklevend papier, ook wel contactpaper genoemd, en wat wol maak je 
kunst
Wil je schilderen zonder verf te gebruiken? Met een beetje klevend papier en 
wat wol lukt het prima hoor! Kom maar testen.

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), 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?
• papier als ondergrond
• dubbelzijdig zelfklevend folie
• wol in diverse kleuren
• schaar
• tape

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit legt het kind de woldraden met de fijne motoriek op een ondergrond. Laat het kind 
naar eigen inzicht verschillende figuren en vormen maken. Dit stimuleert de beeldende expressie. Bespreek 
samen welke kleuren wol jullie hebben gebruikt en welke figuren er uiteindelijk zijn ontstaan (cognitieve 
ontwikkeling). 

Hoe maak je je wolkunstwerk?
Plak het zelfklevende folie met de plakzijde naar boven op een vel papier, zodat je het makkelijk kan 
verplaatsen. Plak met de tape de hoeken van het zelfklevend folie vast op het papier. Als het goed is heb je 
allerlei kleuren wol verzameld. Knip de stukjes wol in verschillende lengtes af. Nu kun je het wol op het 
zelfklevend papier plakken! 
Zo kun je allerlei figuren maken. Door het zelfklevend folie hoef je geen lijm te gebruiken en kun je op deze 
manier de wollen touwtjes op allerlei manieren plakken en weer herplakken op een andere plek. 
Je kunt een specifieke afbeelding als ontwerp maken, zoals een smiley, een boom, een bloem, et cetera of 
het papier willekeurig vullen met de wollen touwtjes (abstracte kunst). 

Klaar? Leg dan een ander stuk zelfklevend folie over de wollen draadjes heen om alles op zijn plek te 
houden en zoek een leuk plekje voor je kunstwerk uit! 
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• https://picklebums.com/yarn-painting/

 


