
Opdracht 7 – Papiermozaïek 

Vrijdag ochtend, tijd voor een nieuwe  creatieve uitdaging voor de komende uren/dagen. 

Ook nu weer ruimte voor eigen interpretatie en laat je vooral inspireren door de werkvorm. 

De focus  ligt op :  

ontspanning / aandacht  sturen/ stap voor stap werken aandachtig aanwezig zijn in het hier en nu. 

Papiermozaïek  

Bij deze opdracht maak je een variatie de tegel mozaïek. In plaats van tegels gebruiken we nu 

papieren snippers om mee te werken.  

Wat heb je nodig? 

-Tekenpapier (dik stevig papier) /Boek/  lucifer doosjes / een porseleinen bord of schaal / glazen fles/ 

pot / dienblad/ oude stoel : Een ondergrond of voorwerp wat je wilt versieren er is veel mogelijk Kijk 

wat je in huis of op zolder hebt liggen. 

-tijdschriften  

-Houtlijm (verdund) / behanglijm / hobby lijm 

- acryl verf ( 1 kleur die je e.v.t  wilt gebruiken als ondergrond)  niet perse nodig! 

 

Instructie 

Stap 1: Bedenk of je de ondergrond een kleur wilt geven. Kies één kleur die je aanspreekt en bereid 

de ondergrond voor. (goed laten drogen alvorens te beplakken) 

Stap 2: Knip vierkantjes of driehoeken uit tijdschriften. Afhankelijk van de ondergrond bepaal je de 

grootte van de stukjes. (kleiner en fijner werk maakt dat je je aandacht er meer en meer bij zult 

moeten houden, vraagt om concentratie!  werk dus niet met te grof).  

Stap 2 : Sorteer de stukjes op kleurschakering en leg ze in bakjes. 

Stap 3: Je mag nu op eigen wijze je werkstuk gaan beplakken waarbij er ruimte blijft tussen de 

verschillende stukjes. Wanneer je het prettig vindt om houvast te hebben dan zet je een aantal basis 

lijnen op je werkstuk die je houvast bieden met deverdere opbouw van je werkstuk. Laat je 

inspireren door onderstaande voorbeelden.  

   



Eenmaal een begin gemaakt bouw je ontwerp dan stukje voor stukje je op.  

Let tijdens het werken eens op de verschillende gedachten en gevoelens die er in je opkomen. Kan je 

in het moment blijven, of denk je veel aan andere dingen?  

  

Stap 4: 

Laat de mozaïek goed drogen en zet er voor de afwerking een laatste laag vernis of verdunde 

houtlijm op.  

Het zou erg leuk zijn als jullie de resultaten met ons willen delen. Dit kan door een foto te versturen 

via whatsapp naar ons mobiele nummer 06 - 57 15 32 75 of te posten op facebookpagina van Toon 

Hermans Huis Weert. 

Veel succes, ik ben benieuwd naar de resultaten! 

Conny Bijlmakers. 

  


