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Papier-maché masker

Benodigde materialen:
ballon 30 cm,
papier-maché poeder of krantenknipsels en lijm,
veren, sierstenen, wc-papier,
crêpepapier of zijdepapier, elastiek

Benodigd gereedschap:
onderlegger, water,
naald, plakband,
penseel, schaar,
edelsteenlijm

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

© Aduis

Klanten upload van mevrouw Verenaco
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Papier-maché masker
Klanten upload van mevrouw Verenaco

Met deze handleiding kun je met eenvoudige middelen een masker maken en
versieren. Geschikt voor evenementen. Het basismodel kan naar eigen keuze
worden versierd.

1.

2.

Eerst de ballon opblazen en met papier-maché brei c.q. kran-

tensnippers beplakken.
Roer daarvoor de lijm met een beetje water aan en laat het indikken. Voor het masker 6 lagen krantenpapier aanbrengen.
Voor de zevende laag moet men wit wc-papier gebruiken. De ballon moet vervolgens 24 uur drogen!

De maskervorm nu op de gedroogde ballon voortekenen. Voor

een kindergezicht dient men ongeveer 14 x 7 cm af te tekenen,
neushoogte ongeveer 2,5 cm optekenen. De vorm moet telkens
aan het desbetreﬀende gezicht worden aangepast. Uit een ballon
van 30 cm kan men ongeveer 8 kindermaskers knippen.

3.

Rondom de ogen de contouren met sierstenen beplakken. Langs

de bovenkant met plakband en eventueel edelsteenlijm bijpassende kleuren veren plakken.
Aan de zijkanten twee kleine gaatjes prikken en een elastiek
erdoor trekken. Ten slotte een bloem maken en rechts bovenaan
opplakken.

Benodigde materialen:
ballon 30 cm,
papier-maché poeder of krantenknipsels en lijm,
veren, sierstenen, wc-papier,
crêpepapier of zijdepapier, elastiek

Benodigd gereedschap:
onderlegger, water,
naald, plakband,
penseel, schaar,
edelsteenlijm

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Als alternatief kun je ook een kant-en-klaar papier-maché masker met witte
acrylverf gronden en daarna met sierstenen, veren en een zijdenbloem beplakken.

