
 

Creatief met aluminiumfolie
Maak kleurrijke, glimmende schilderijen met behulp van aluminiumfolie

Met slechts een paar benodigdheden maak je een prachtig en uniek kunstwerk. Plak de 

aluminiumfolie over de wol of de lijm en kleur dit in. Supercool!

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

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

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• rol(len) aluminiumfolie

• dikke stukken karton (van een lege kartonnen doos 

bijvoorbeeld)

• scharen

• watervaste, permanente stiften in verschillende 

kleuren

• optie 1: dikke wol en stevige lijm

• optie 2: lijmpistool

• optioneel: een kleurplaat met daarop een patroon of 

tekening naar keuze

• optioneel: latex handschoenen, maat XS/S

• optioneel: (verf)schorten

Wat heb je nodig?

Wat gaan we doen?
Door met het lijmpistool of stukken dikke wol een tekening of een patroon op een dik stuk karton te maken en dit te 

beplakken met aluminiumfolie, maken we een tof schilderij. Zodra de folie goed over de ondergrond heen zit, kun je het 

inkleuren met permanente stiften. Dit geeft gegarandeerd een heel mooi effect!

Tip vooraf: Laat de kinderen voordat ze gaan kleuren latex handschoentjes aantrekken en eventueel een (verf)schort. De 

permanente stift gaat namelijk niet zomaar van je handen af en uit kleding wassen gaat helaas ook niet. Daarom is deze 

activiteit meer geschikt voor de oudere BSO-kinderen.

Bekijk dit filmpje om te zien hoe het moet
In dit filmpje wordt er met wol gewerkt. Met een lijmpistool werkt dit ook prima!

• https://www.youtube.com/watch?v=lzl7WSK8MTQ

 



 

Aan de slag!
• Pak een dik stuk karton en knip het eventueel nog in de vorm die je graag wilt.

• Kies welke manier je wilt toepassen om de tekening op het karton te maken. Optie 1: met dikke wol en stevige lijm, 

of optie 2: met het lijmpistool. Houd er wel rekening mee dat het lijmpistool erg heet wordt en dat de kinderen hier 

begeleiding bij nodig hebben.

• Maak zelf een kunstwerk, tekening, vorm of iets anders moois op het karton. Je kunt de tekening eventueel eerst 

maken stift en het daarna overtrekken. Als je dit met het lijmpistool overtrekt kun je direct gaan 'tekenen' zodra je 

het lijmpistool inknijpt. Mocht je dit met wol en lijm gaan doen is het raadzaam om dit stukje- voor stukje aan te 

pakken. Anders droogt de lijm! Maak een deel van de tekening met lijm en plak hier de wol op. Ga elke keer zo door 

totdat de tekening af is.

• Vervolgens smeer je wat lijm op de tekening (vooral langs de randjes en tussen de lijnen in!) en leg je er een stuk 

aluminiumfolie bovenop. Let er op dat je de glimmende kant boven legt. Druk het zachtjes aan met je vingers, zodat 

de folie er strak op komt te liggen. Je kunt ook nog even met je vingers langs de randjes van je tekening wrijven, 

zodat het aluminiumfolie hier mooi omheen komt te zitten.

• Als je randen aluminiumfolie hebt die uitsteken, kun je die gemakkelijk omvouwen, zodat het tegen de achterkant 

'aanplakt'.

• Nu is het tijd om het kunstwerk af te maken! Trek latex handschoenen aan en eventueel een (verf)schort. Kleur het 

vervolgens in op de manier dat jij mooi vindt. Misschien wil je allerlei verschillende kleuren gebruiken, of wil je het 

juist zo realistisch mogelijk maken? Alles kan!

• Klaar? Zet het schilderij neer, of hang het op. Houd er rekening mee dat de stift wat kan afgeven! Dus zit er niet 

onnodig aan met je vingers.

 



 

Variatie-tips
• Deze activiteit kun je ook heel goed aanpassen aan het thema waarin je werkt! Maak bijvoorbeeld vrolijk versierde 

paaseieren door het karton in een ovale vorm te knippen. Of maak kerstboomhangers zoals je op de foto hieronder 

ziet. Laat kinderen zelf herfstbladeren maken of mooie voorjaarsbloemen. De mogelijkheden zijn eindeloos!

• In plaats van het zelf maken van de tekening, kun je het ook iets makkelijker maken door de kinderen een blanco 

kleurplaat te laten beplakken. Als zij de lijnen beplakken met dikke wol of hier met het lijmpistool overheen gaan, 

hebben zij een handig sjabloon om te volgen!

• Je kunt ook een wattenstaafje gebruiken om de folie langs de lijnen goed aan te drukken.

Bron:

• https://www.hometalk.com/33385344/how-to-emboss-with-aluminum-foil

 


