
Een extra hand, handig? Wil je een linker- of een 
rechterhand? Of twee rechterhanden? We gaan aan  
de slag met gips en maken een hand, waar je je 
sierraden kan bewaren of welke je kan gebruiken als 
boekensteun. Daar draai je je hand niet voor om!

KINDERWERKPLAATS

Materialen

w Zak gips
w  Wegwerphandschoen 

In het stappenplan gebruiken we een XS handschoen. Een grotere 
handschoen past niet in een fles; als je toch een grotere 
handschoen gebruikt, kun je deze vullen en laten drogen door hem 
op te hangen aan een wasrekje.
w Ronde stok, 0,9 cm doorsnee, 12 cm lang
w  Blokje, 4,4 x 6,9 x 6,9 cm met boorgat 3,5/4 cm diep en 0,9 cm 

breed erin geboord
w Lak of plakkaatverf
w Grondverf (bij gebruik van lak)
w Vernis
w Kwasten
w Schuurpapier
w Houtlijm
w Boormachine met houtboor van 0,9 cm
w Bak om gips in aan te maken
w Stanleymes
w  Plastic limonadefles waarvan je de hals afsnijdt (of een wasrekje 

en knijpers)
w Ducttape
w Water

Voorbereiding

w Verzamel alle materialen en leg deze klaar. 
w Let op: Zaag de materialen op maat met een volwassene.



Stappenplan

Stap 1   Vraag een volwassene het blokje en de ronde stok op maat  
te maken. 

Stap 2   Hang een handschoen in de opening van de afgesneden fles. 
Zorg dat de handschoen de bodem niet raakt.

Stap 3   Zet de handschoen vast met tape zodat deze niet naar 
beneden kan glijden. Is de handschoen te groot, hang hem 
dan aan een wasrekje om te vullen en te drogen.  
(zie afbeelding 1)

Stap 4  Maak het gips aan volgens de beschrijving op de verpakking. 

Stap 5   Vul de handschoen met gips. Zorg dat in alle vingers gips zit. 
Schud heel voorzichtig met de fles of knijp voorzichtig in de 
vingers, zodat er geen luchtbelletjes in het gips zitten. 
(zie afbeelding 2)

Stap 6   Zet een stokje van 12 lang in de handschoen. Zorg dat het 
stokje 4 cm uitsteekt. Laat het gips drogen (zie verpakking 
voor de tijd). (zie afbeelding 3)

Stap 7    Schuur het blokje glad en beschilder dit. Gebruik je lak of 
vernis, dan krijg je het mooiste resultaat als je het blokje 
eerst in de grondverf zet. (zie afbeelding 4)

Stap 8   Haal als het gips helemaal hard is, de handschoen voorzichtig 
uit de fles of van het wasrekje. Pel de handschoen van het 
gips – kijk uit dat het gips niet breekt. 

Stap 9    Vul met houtlijm het gat in het blokje en laat het stokje dat 
uit de gipsen hand steekt in het blokje glijden. Laat de lijm 
goed drogen. (zie afbeelding 5)

Stap 10   Nu kun je de hand vrolijk beschilderen. Met een extra 
beschermlaag blijft de hand lang mooi! (zie afbeelding 6)
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