
 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg 

 

      
      

Carnavalsmasker maken 

Deze opdracht omvat eerst het tekenen en daarna het maken van carnavalskoppen. Het accentueren 

van delen van het gezicht, kan het geheel een erg ludiek aanzicht geven. De neus en de oren kunnen 

extra groot zijn of juist minder groot. De wangen eventueel extra bol. De mond en tanden kunnen bij 

uitstek veel expressie geven (zoals de mond van een clown of één zwarte tand bij een heks). Denk bij 

het hoofd aan aparte vormen: rond, vierkant, driehoek, peer, appel, ellips.  

• Laat de kinderen eerst een schets maken met potlood op een A4.  

• Na goedkeuring vervolgens een eenvoudige, dunne schets op het ‘echte’ papier. Ik zou stevig 

tekenpapier gebruiken Gekleurd papier is leuker. Nog leuker kan het door wit papier eerst 

voor te behandelen met aquarelverf.  

• Het afwerken kan middels plakkaatverf, aquarelverf of vetkrijt. Gebruik veel felle kleuren. 

Houd het zwart achter de hand om alleen wat accenten te zetten.  

 

Carnavalsmasker 

Benodigdheden:  

• 1 Ballon per leerling 

• Krantenpapier 

• Behangplaksel 

• Boterkuipje of deksel van een doos om masker in te laten drogen 

 

Stap 1: 

• Ballon opblazen 

• Beplak de ballon met stukjes krantenpapier (papier marché). 

• Laten drogen 

Stap 2: 

• Met kleinere stukjes papier wordt vorm gegeven aan het gezicht en de 

details van het masker. Voor de afwerking is het het mooiste om de laatste 

twee lagen met wit papier te beplakken. 

• Laten drogen  

Stap 3: 

• Beschilder het masker. Primaire kleuren (rood, geel en blauw) maken het masker vaak extra 

feestelijk. 

• Wees voorzichtig met de kleur zwart; gebruik deze alleen om een mooie afscheiding te 

maken.  

Stap 4: 

• Vernissen van het masker 

• Eventueel gaatjes aan de zijkant maken om het masker te kunnen dragen of te kunnen 

ophangen. 


