
let op: al het klooien is op eige

lekker 
samenklooien!

n risico! ;)

Hoe snel  

gaat de zon?

Hoe groot  
      kun jij  

Kun je van het  
bos een relaxte 

hangplek maken?

tekenen?

Klooikoffer voor (ouders &) kinderen 

die samen aan de slag willen

klooikoffer #8: tapenen!

     of... alles met
        TAPE
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Lekker plakken!
Deze Klooikoffer gaat over tape. Met tape 
kun je natuurlijk cadeautjes inpakken, maar 
je kunt er ook veel vettere dingen mee doen!

Wat is dit?
Voor jullie ligt een Klooikoffer-boekje. Met zo’n boekje kun je  
samen dingen maken. Dit boekje gaat over tape. Daar kun je van 
alles mee! 

Hoe werkt het?
Dit boekje kun je gratis downloaden of bestellen. 
Kijk maar op Klooikoffers.nl.

Hoeveel tijd kost het?
Je kunt in 10 minuten iets gaafs maken, maar er ook  
lekker lang mee bezig zijn. Wat jullie willen! Laat je  
inspireren door de voorbeelden :) 

Kan iedereen dit?
Ja! Ook als je nog nooit iets met tape hebt gedaan.

Wat heb je meegemaakt?
Wil je vertellen, fotograferen of  tekenen wat jullie hebben 
gemaakt of ontdekt? Dat brengt jou of anderen misschien later op 
ideeën! Gebruik de hashtag #tapenen. 

Ik heb nog een vraag...
Prima! Mail dan naar: hallo@astridpoot.nl

Vrienden
Deze koffer is mede mogelijk gemaakt door Kampadvisor.be.
Onze eigen Peet Sneekes bedacht het woord tapenen. 

Dit heb je nodig:
- papiertape
- ducttape
- dit boekje

Lekker plakken!
Met tape kun je van alles doen.
• Je kunt graffity maken: tapenen (pagina 4)
• Je kunt de zon volgen op een mooie dag (pagina 6)
• Je kunt handige dingen voor buiten maken (pagina 8)
• Of je doet spannende spelletjes! (pagina 10)

kartonnen 
kern

Ducttape
plaklaag: watervast 

en gaat niet meer los

textiel met plastic: je kunt er 

makkelijk een stuk afscheuren, 

en het is heel sterk in de lengte

Papiertape kartonnen 
kern

plaklaag: bedoeld om makkelijk weer los te laten

papier dat  
makkelijk  
scheurt:  
geen schaar  

nodig!
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Hoe pak je het aan?
Maak een schets
Je kunt een schets  
maken op een foto  
om te oefenen. 

Maak een plan
Of je kijkt goed naar de plek  waar je wilt plakken.  
Probeer je kunstwerk voor je te zien en bedenk  
hoe je het kunt plakken.

En plakken!

Een tapening is natuurlijk een stuk groter dan een tekening op 
een vel papier. Daarom is het fijn samen te werken. Plak om de 
beurt en kijk van een afstand of het goed wordt.

Lekker doen: tapenen!
Je kunt tekenen met potloden en papier.  
Super. Maar vaak is je papier gewoon  
veel te klein!

   Een oplossing  
   daarvoor is tapenen:  
   tekenen met tape.

Je kunt het overal (op) doen.  
Kijk maar:

Net of je allemaal extra verhalen aan de wereld toevoegt! 

tekenen

Gebruik de papiertape,  

want dat kun je later  

makkelijk weer weghalen.

Een tapening kun je soms niet  

recht van boven bekijken:  

het is leuk daar rekening  

mee te houden. Net als bij  

die fietsjes op de weg!

Een lang sjabloon...ziet er op de grond niet lang uit!

Pas op:
voor een autoheb je speciale tape nodig...

Vraag altijd

eerst of 

het mag!
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Kijk zo:
Pak je papiertape en zoek een mooie  
schaduw-rand. Een speeltoestel, een boom,  
het raam in je woonkamer, of een vriend die  
extreem goed stil kan staan.
 

Tape precies langs de schaduw:

  Wacht 5 minuten en tape  
  opnieuw precies langs  
  de schaduw.

Blijf zo doorwerken.  
Na een tijd heb je een  
hele mooie tapening!

Lekker doen: volg de zon!
Ken je dat? Lig je bij het zwembad, moet je steeds met je  
handdoek verschuiven omdat je niet meer lekker in de zon ligt! 
Dat komt omdat de aarde draait. 

Lastig als je in de zon ligt,  
maar superprima  
als je wilt tapenen!

Zie je hoe snel  

de aarde draait?  

Wel 15 centimeter  

in 5 minuten.
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Lekker doen: buitenoplossingen!
Soms ben je buiten en heb je ineens een beker nodig. 
Of een hangmat! Of een schommel!

Kun je allemaal maken  
van ducttape. 

Kijk!
Zo maak je 
een Beker 

 

Ducttape is watervast. Heel sterk in de lengte, scheurt makkelijk in de breedte. In de tape zit stof.

Maak een vlak en plak 
er stokjes op. Plak daarop 
weer tape.

Knip een rondje van karton en plak er aan twee kanten ducttape op.
Plak het rondje 
onder de koker.

Maak een oortje en 
plak het er aan. 
Plak op alle naden 
nog een extra stuk 
tape..Maak er een koker van. 

 
!

1

!

2

.
3

Werk samen: de één houdt 
de hangmat zijkanten breed, 
de ander wikkelt de tape.

Kies een dikke tak als 
stoeltje. Wikkel minstens 
7 keer om tak en boom. Probeer 
voorzichting of het al sterk 
genoeg is! Twijfel je? 
Dan wikkel je nog wat meer.

Knijp de 

plakkanten 

van de tape 

op elkaar.

Wikkel minstens 5 keer om de 
bomen. Leun erop om te voelen of 
het al sterk genoeg is!

Maak banden 
in de breedte.

Maak daarna banen 

in de lengte, tot je een 

soort net hebt.

.

1

2

Zo maak je een Hangmat

Zo maak je een Schommel
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Hindernisbaan
Ken je die onzichtbare  
laserstralen waarmee  
gebouwen soms beveiligd  
zijn? Als de laserstraal  
wordt onderbroken,  
gaat het alarm af.  
Tegen inbrekers!

Dat soort laserbeveiliging kun je  
ook maken met papiertape. Maak  
een netwerk van tape tussen een  
paar bomen of palen en probeer er 
doorheen te klimmen zonder de  
tape te scheuren. 

Wie is het snelst?

Lekker doen: spelletjes!
Dingen maken is gaaf, maar dingen doen natuurlijk ook.  
Er zijn best wat tape spellen te verzinnen!

Twin tapen
Tape 2 of 3 (of 4 of 5!) kinderen  
met hun polsen aan elkaar.  
Niet te strak! 
 
Zo, en nu een uitdaging:

Wie houdt het het langst vol?
Tape wat kinderen aan elkaar  
en kijk wie het het langst kan  
volhouden. Bijvoorbeeld tijdens  
het eten! Of maak een route  
met obstakels!
 
Wie kan het best een challenge?
Geef de getapete kinderen  
een opdracht. Wie doet die  
het best?

Groeps tikkertje!
Tape kinderen in 2-tallen of 3-tallen  
en speel zo verstoppertje of tikkertje.

Klim in  

een boom

Doe de 
afwas

Strik je  

veters
Eet je 

lunch
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Dat was leuk... 
Tenminste, dat hopen we!

Klooikoffers zijn een idee van Astrid Poot. 
Conrad is de trotse partner van 
Stichting Lekkersamenklooien en de Klooikoffers.
Meer op: www.lekkersamenklooien.nl

Gebruik van de Klooikoffer en de inhoud is voor eigen risico. Stichting 
Lekkersamenklooien en Conrad zijn niet verantwoordeljk voor eventu-
ele schade en ongelukken. De klooikoffer dient  uitsluitend te worden 
gebruikt in een educatieve schoolomgeving samen met een volwassene 
of thuis onder ouderlijk toezicht.


