
Stappenplan kuiken  
 
Wat heb je nodig?  
 

• Behangerslijm; 
• Ballonnen; 
• Oude doek; 
• 2 kranten; 
• geel crêpepapier of servetten; 
• Stukje touw/wol; 
• Plastiek tafellaken of placemats; 
• 2 oranje pijpenragers, 1 gele; 
• Schaar; 
• 2 wiebeloogjes; 
• lijmpistool of sterke lijm; 
• oranje papier (snavel); 
• Doos met deksel om behangerslijm in te doen; 
• plastic potjes waar ballon in past. 
• pluim (moet niet) 

 
 
Voorbereiding 
 

• We doen allemaal slechte kledij aan ☺  
• Tafellaken of placemats op de tafel leggen. 
• Wasbak vullen met water. 
• Alles wat niet vuil mag worden wegleggen. 
• Vod binnen handbereik leggen. 
• Behangerslijm mengen met water. 

(Als je een leeg plastic potje neemt met deksel moet je niet roeren maar kan je shaken) 
• Stukje touw/wol aan knoopje van ballon vastmaken. 
• In het plastic potje behangerslijm gieten. 
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Foto Wat gaan we doen Tips voor mama/papa 

 

 
We scheuren de kranten in stukjes.  
 
 
Crêpe papier/servetten scheuren 
we ook al in stukjes.  
 

 
Hoe kleiner de stukjes zijn hoe 
langer het duurt ☺  
 
Leg deze nog even aan de kant. 

 

 
We nemen een stukje 
krantenpapier, doppen dit in de 
behangerslijm en kleven het op de 
ballon. We mogen de kleur van de 
ballon niet meer zien. 

 
Hou de ballon goed vast. 

 

 
We draaien de ballon eens om 
zodat we aan de onderkant ook 
krantenpapier kunnen kleven.  

 
Laat het knoopje en stukje 
touw vrij. 
 
Neem een beetje  
behangerslijm op je handen en 
wrijf zachtjes over de ballon 
zodat alle stukjes 
krantenpapier goed 
vastkleven.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Neem de gele servetten of 
crêpepapier. Kleef deze op de 
ballon.  

 
Deze moeten niet volledig 
tegen de ballon kleven. Het 
geeft een mooier effect als ze 
nog een beetje loshangen.  

  
Ballon ophangen en laten drogen.  

 
Ik heb dit in de kelder gedaan, 
er kan nog wat behangerslijm 
afdruipen.  

AFWERKING   

 Ballon doorprikken. (mes of naald) 
 
Gele pijpenragers in twee knippen 
en een M vormen.  
Oranje pijpenragers aan gele 
pootjes knopen.  
Oranje pijpenrager voorzichtig in 
het kuiken duwen.  
 
Snavel, pluim en wiebeloogjes op 
het kuiken kleven.  

 

  
GOED GEDAAN !!!  

 

 
 
Vergeet zeker geen fotootjes door te sturen van jouw kunstwerkje! 
 
Fijne vakantie! 


