
Materialen checklist

Uitleg activiteit
Voorbereiding: zoek ter inspiratie naar kindvriendelijke afbeeldingen 
van het werk van Keith Haring via haring.com of pinterest.com

       Snijd kartonnen dozen in panelen. De afmeting van het paneel in 
het voorbeeld is ongeveer 33 x 35 cm. Neem een stuk aluminiumfolie 
van een paar centimeter groter dan het paneel van dozenkarton. Plak 
het folie met dubbelzijdig tape op het paneel.

       Knip de hoeken van het aluminiumfolie weg en vouw het folie 
om het paneel. Plak de flappen met dubbelzijdig tape vast aan de 
achterkant.

Neem het met folie beplakte paneel en teken de grootte af op een vel 
tekenpapier. Knip het tekenpapier bij tot de grootte van het paneel.

       Maak een op Keith Haring geïnspireerde tekening op het 
tekenpapier. Zorg in elk geval voor veel gesloten vormen die later 
omlijnd en ingekleurd kunnen worden.

       Leg de tekening op het met aluminiumfolie beplakte paneel en 
trek de hele tekening over. Neem hiervoor een kleurpotlood, zodat 
de lijnen in het aluminiumfolie zichtbaar worden en je op de tekening 
gemakkelijk kunt zien wat er al is overgetrokken en wat niet.

       Trek alle lijnen in het aluminiumfolie over met een zwarte 
permanente marker.

       Kleur alle vlakken binnen de zwarte lijnen in met verschillende 
kleuren permanente marker.
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Graffitikunst
Geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
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 Dozenkarton 
 860.3325 Aluminiumfolie
 113.5062 e.v. Tekenpapier (dun Engels karton)
 121.4261 Dubbelzijdig tape

 105.5675 Kleurpotloden
 127.4720 Schaar 
 105.9312 Permanente markers
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