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Handscan
Geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
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 Haargel
 Plastic gripzak (16 x 23 cm)
 102.5602  Creall Tint donkergroen
 113.4220  Knutselkarton 360 gr (rood)
 113.5540  Karton 290 gr - zilver
 113.5099  Karton 290 gr - geel
 111.8004  Tekenpapier gekleurd 120 gr
 860.3325  Aluminiumfolie
 104.3535  Crêpeplakband

 121.4396  Plakstift
 101.5761  Topcolor plakkaatverf wit
 105.5675  Kleurpotloden 12 kleuren
 106.6160  Snijliniaal
 123.5942  Hobbymes
 123.8465  Snijmat
 106.5586  Passer (of gebruik een bord)
 127.4720  Schaar allesknipper Finny
 104.3073  Lyonse penseel rond
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       Vul zak met ongeveer 5 flinke scheppen gel en doe er een klein 
beetje Tint bij om ‘m te kleuren. Doe de zak goed dicht en zorg ervoor 
dat er zo min mogelijk lucht in de zak achterblijft. Kneed de Tint door 
de gel.

       Neem een vel geel karton en teken hier een grid op.

       Plak de zak gel op het gele karton met het grid. Leg apart.

      Neem een vel rood karton en teken hier met een bord of een 
passer een cirkel op die net iets kleiner is dan de breedte van de plastic 
gripzak met gel. De gripzak in het voorbeeld is leeg 16 cm breed. 
Gevuld met gel valt hij iets smaller uit. De cirkel kreeg daarom een 
diameter van 15 cm. Knip de cirkel uit het karton.

      Neem een stuk aluminiumfolie en snijd hier diagonale strepen uit. 
Maak het jezelf gemakkelijk door de strepen zo breed te maken als je 
snijliniaal is.

      Plak de stroken diagonaal op het rode vel karton.

      Knip de stroken die over het gat vallen doormidden. Knip kleine 
plakstrookjes in de uiteinden, vouw deze om de rand van de cirkel en 
plak ze aan de achterkant van het karton vast.

      Neem een vel zwart papier en teken hier met een passer of een 
bord een cirkel af ter grootte van de cirkel in het rode karton (in het 
voorbeeld 15 cm diameter). Teken daar vervolgens nog een tweede 

cirkel omheen zodat er een rand ontstaat. Knip de zwarte cirkel met 
rand uit en plak deze over het gat in het rode karton.

       Neem een vel geel papier. Schrijf hier in spiegelbeeld het woord 
‘handscan’ op. Schrijf de tekst eventueel eerst op een kladblaadje, keer 
dit om, houd het voor een raam en trek het in spiegelbeeld over op het 
gele vel.

       Knip de letters uit het papier. Zorg ervoor dat je een mooi randje 
rondom de geschreven letters laat zitten. Gebruik een hobbymes of 
een puntschaartje om de ruimte in bijvoorbeeld de A open te snijden 
of te knippen.

       Plak de letters boven het gat op het rode karton.

       Neem een stuk donkerblauw papier. Schrijf hier met potlood de 
tekst ‘Verboden toegang voor onbevoegden’ op. Verdun witte verf met 
een beetje water. Gebruik een ronde kwast om de tekst over te trekken 
met witte verf. Laat drogen.

       Plak het gele karton met de zak gel op een groot stuk zilverkleurig 
karton. Plak het verbodsbord op het rode karton. Plak het rode karton 
met het gat hier weer bovenop, zodat de zak gel precies achter het gat 
valt.

       Plak de handscan ergens op of bij een toegangsdeur en laat 
iedereen z’n hand in de gel duwen om te kijken of hij/zij wel bevoegd is 
om naar binnen te mogen!
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Handscan (vervolg I)
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Handscan (vervolg II)
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