
Ijzerdraadfiguur 

Nodig:


ijzerdraad

Nijptang

Kranten (of ander papier dun papier)

Schaar

Afplakband (Tessa-tape of breed plakband)

Lijm

Verf

Klein materiaal om te versieren (oogjes, lintjes, parels, wol…)

Dun gekleurd papier of stofjes







Stap 1 
Plooi de ijzerdraad in de vorm die je wil.

Voor een figuur plooi je een ijzerdraad in twee.

Bovenaan hou je een rondje vrij voor het hoofd, onder het hoofd draai je de ijzerdraad in elkaar.

De twee ijzerdraadjes ga je nu naar links en rechts buigen voor de armen, dubbel plooien en in 
elkaar draaien. 
Laat de twee draden samenkomen en wikkel ze terug om elkaar voor het midden van het lichaam. 
Voor de benen ga je terug tewerk zoals bij de armen. 
Dubbelvouwen en rond elkaar wikkelen.

Maak één been wat langer als je het rechtop wil zetten. 
Dit stuk kan je dan in klei of in een bloempot duwen.

Geef voor je verder gaat je figuur de houding die jij wil.


Stap 2 
Stop een propje papier in het hoofdje.

Omwikkel de rest van de ijzerdraad met papier en maak die vast met plakband.

Je kan het ganse popje omwikkelen met plakband of een deeltje.

Laat aan minstens één voet een stukje ijzerdraad over om het later ergens in te kunnen zettten, 
bv. een bloempot.

Een dikke buik? Gebruik daar ook een propje papier om hem zo dik te maken als je wil.


 



Stap 3

Klaar? 

Begin nu met versieren.

Je kan je figuur omwikkelen met wol zoals op de foto’s maar er zijn ook nog veel andere 
manieren.

Als je nu met wol werkt of met papier, zet alles vast met lijm.


 

Verschillende ideetjes om te versieren:

-Je maakt met wol haar 
-Je kleeft er strookjes gekleurd papier of stofjes op

-Je geeft jouw figuur een broekje, een rokje of kleedje van papier of stof

-Je schildert het in mooie kleurtjes

-je wikkelt er draadjes wol rond

-Heb je gipsverband liggen? Maak er een wit popje van door het gipsverband nat te maken en 
rond het popje te wikkelen. Goed aanwrijven!


Kies maar wat jij het leukst vindt en wat je in huis hebt.

Je kan ook alles door elkaar doen, rokje met stof, beentjes schilderen, lichaam met wol 
omwikkelen…. Probeer maar!



