
 

Scheerschuim "puffy paint"
Maak met dikke verf een 3D-laag op het papier
Een Amerikaanse rage: Puffy Paint. Dit is een soort dikke verf die je zelf kunt 
maken. De verf vormt een soort 3D-laag op het papier. Verf je mee?

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling

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?
• scheerschuim
• witte knutsellijm
• voedselkleurstof of gewone verf
• stevig papier of canvasdoek
• bakjes om te mengen
• penselen of flacons/zip loc zakjes
• eventueel lege knijpflesjes
• eventueel extra bloem

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer verschillende ontwikkelingsgebieden tijdens deze activiteit. Je stimuleert de fijne motoriek van 
het kind tijdens het verven met de Puffy Paint. Laat het kind zijn eigen kunstwerk maken met de Puffy Paint. 
Dit stimuleert de beeldende expressie. Praat samen over de kleuren en vormen die jullie samen gemaakt 
hebben (cognitieve ontwikkeling). Laat de kunstwerken aan elkaar zien en laat ieder kind er wat over 
vertellen. Zo stimuleer je de mondelinge taalontwikkeling. 

 



 

Voorbereiding
Het maken van Puffy Paint
Puffy Paint maken is niet zo moeilijk. Voor de basis van de Puffy Paint heb je twee ingrediënten nodig: het 
scheerschuim en de lijm. Doe wat scheerschuim en wat lijm in een bak en roer het goed door elkaar. Het is 
de bedoeling dat het een soort verf-achtige substantie krijgt. De verhouding tussen het scheerschuim en de 
lijm is 1 op 1, oftewel: voor elke eetlepel scheerschuim, gaat er een eetlepel lijm bij. Dit is de basis van de 
Puffy Paint.

Nu is het tijd om wat kleur toe te voegen! Hiervoor kun je voedselkleurstof gebruiken of verf. Verdeel de 
basis in verschillende bakjes en voeg een paar druppels verf of kleurstof toe. Je hebt maar een paar 
druppels nodig! Roer alles goed door elkaar tot het een egale mix is. Wil je je kleur nog iets feller of 
donkerder maken? Voeg dan nog een paar druppels voedselkleurstof of verf aan het mengel toe.

Verven met Puffy Paint 
Nu je allerlei kleuren hebt samengesteld kun je beginnen met schilderen. Verf met de Puffy Paint op een vel 
papier. Wees niet bang om een wat dikkere laag te gebruiken. Dat versterkt het 3D effect alleen maar. Het 
eindproduct heeft een paar uur nodig om te drogen. Leg het papier met Puffy Paint op een plat oppervlak, 
zodat de verf niet uit kan lopen. Na een paar uur, het ligt eraan hoe dik de verflaag is, is de Puffy Paint 
droog en gehard. Dit zie je aan de verf: die is niet glanzend meer, maar wat doffer.
Nu kun je de gemaakte kunstwerken op een mooie plek ophangen!

Tip
• Wil je de verf nog wat dikker maken, dan kun je wat bloem aan het mengsel toevoegen.
• In plaats van verven met kwasten kun je ook de verf in zip-loc zakjes mixen. Knijp het mengsel goed 

door elkaar, knip een puntje van het hoekje van het zakje af en verf dus met een soort puntzak.
• Ook kun je vanuit dit zakje lege knijpflesjes vullen. Dit werkt ook super goed!

 



 

Puffy Paint filmpje
• https://youtu.be/QMLWI2T0LzA

 


