
Jonathan Online – Speelclub vs. Corona: Week 2 

Uitleg opdracht 2: 

Dag speelclubber! Dit is de post waar we het al over hebben gehad. We hebben een klein beetje 

vertraging, maar we zijn wel bij jullie geraakt      . 

Bij deze brief vinden jullie een blad krimpfolie en een sleutelhanger. Hiermee kunnen jullie zelf leuke 

figuurtjes en een sleutelhanger maken. Maar hoe moet dat nu juist? 

 

Stap 1: 

Eerst moet je een tekening maken op de ruwe 

zijde van de krimpfolie die bij deze post zit. Je kan 

helemaal zelf iets tekenen, of je kan zoals op de 

foto iets overtekenen door de krimpfolie op een 

tekening te leggen. 

We hebben enkele leuke voorbeeldjes bij deze 

post gestoken, maar je mag natuurlijk ook altijd 

zelf een leuke tekening zoeken op het internet. 

Je moet wel opletten dat de krimpfolie bij het 

bakken 2 tot 3 keer kleiner wordt, dus maak je 

tekening zeker groot genoeg! (één vierde van een 

A4 blad is zeker voldoende groot) 

 

 

 

 

Stap 2: 

Nu moet je je tekening inkleuren met 

kleurpotloden. Bij het bakken zal de kleur feller 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stap 3: 

Nu moet je je tekening uitknippen. Je kan best 

een kleine witte rand over laten zoals op de foto 

te zien is, dan is de kans kleiner dat je 

sleutelhanger of figuurtje later kapot gaat. 

Het is belangrijk om nu al een gaatje te maken in 

het figuurtje waar je een sleutelhanger van wil 

maken. Dit kan je makkelijk doen met een 

perforator. 

Je hebt wel maar 1 sleutelhanger gekregen, dus je 

moet niet in alle figuurtjes een gaatje maken. 

 

Stap 4: 

Deze stap moet je door je mama of papa of grote 

broer of zus laten doen! 

Als de figuurtjes klaar zijn, en er zitten gaatjes in, 

kan je de oven voorverwarmen op 150°C. De 

figuurtjes leg je dan in het midden op bakpapier of 

aluminiumfolie op de bakplaat. 

Nu gaan de figuurtjes oprollen en krimpen. 

Wanneer de figuurtjes terug vlak zijn geworden, 

moeten ze uit de oven worden gehaald. 

Daarna moet je ze nog even laten afkoelen onder 

een zwaar voorwerp (een boek ofzo), zodat ze 

mooi vlak blijven. 

 

 

Stap 5: 

Nu moet je de sleutelhanger nog aan je figuurtje 

vastmaken. Dit kan je makkelijk doen met een 

tang, maar hier kan je ook best mama of papa 

laten helpen. 

Je figuurtjes en sleutelhanger zijn nu klaar! 

Misschien kan je wel een leuke brief sturen naar 

je opa of tante, je beste vriend(in) of de leiding, 

en hen een mooi figuurtje cadeau doen      . 

 



Enkele leuke tekeningen 

Je mag er natuurlijk altijd zelf ook zoeken op het internet naar een tekening die je écht super leuk 

vindt! 

 

 

   



 

  


