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0325704 Knutselset – papier scheppen  

0371901 tot 0371907   Geperste bloemen mix – naar keuze

0520122 Uhu alleslijm

Kleine en grote bak voor water, handdoek, spons, mixer of 

aardappelstamper



Werkwijze
Voorbereiding papierpulp

 × Scheur het papier in stukjes en laat even weken in een bakje water. 
 × Vul ondertussen een grote bak met water waar de zeef in past. 
Leg een spons en een egale handdoek klaar.

 × Mix het geweekte papier met de mixer in het kleine bakje tot pulp. Je kan 
dit ook met een aardappelstamper doen, maar dit duurt langer. 

 × Doe de pulp in de grotere bak.

Papier scheppen
 × Plaats de twee delen van de zeef op elkaar. Schep met de zeef de papierpulp uit de grote bak op.
 × Open de zeef en draai om op de handdoek en dep met een droge spons op de zeef. 
De spons neemt al het water op uit het papier. Hierdoor komt het papier los van de zeef. 
Haal voorzichtig de zeef van het papier. Laat het papier minimum een dag drogen.

Papier met natuurlijke kleurstoffen
 × Neem een kijkje in jouw kruidenkast, veel keukenkruiden kan je als een 
natuurlijke kleurstof gebruiken. Denk aan paprikapoeder, peper, komijn, saffraan, 
kurkuma … Het is heel leuk om met verschillende kruiden te testen.

 × Neem een apart kommetje en vul met een beetje water. Voeg de gekozen natuurlijke 
kleurstoffen aan het water toe en meng dit goed door elkaar. In dit voorbeeldje 
gebruikten we een mix van paprikapoeder en gemalen komijn. Druppel wat 
van het kleurmengsel op de pulp terwijl deze nog nat op de zeef ligt. 

Papier met koffie
 × Koffie is een leuke basis om als kleurstof te gebruiken voor je handgeschept papier. 
De donkerte van de kleur bepaal je met de hoeveelheid gebruikte koffie.

 × Voeg het koffiepoeder toe aan de grote bak en vermeng dit met de pulp.

Deze knutseltip vind je met uitgebreide stap-voor-stap instructies terug op debanier.be/knutseltips

Ben jij nog een echte kaartjes- en 
brievenzender? Met zelfgemaakt papier 
vertoef je zo in een romantische bui. 
Geef het papier nog meer karakter 
met natuurlijk kleurstoffen. Perfect om 
een eigen verpakking te plooien en 
je handgemaakte zeepjes, koekjes, 
cadeautjes … te verpakken. 


