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Het maken van een bril is voor veel kinderen een favoriet werkje. Hij is herkenbaar en als je de 

bril opzet zie je er lekker gek uit of je kunt er iemand mee aan het schrikken maken. 

Wat is er nodig? 

 Karton 

 Priklap en pen 

 Potlood en schaar 

 Plakkers en plaksel 

 Toiletrol en vouwblaadjes 

 Pijpenragers 

 Doorschijnend papier 

 

 
Wat gaan we doen? 

Leg verschillende kleuren karton en doorschijnend papier klaar. Dit kunnen best kleine 

afvalstukjes zijn. Leg ook wat ronde voorwerpen (groot en klein) klaar, die als model voor de 

brillenglazen dienst kunnen doen. Knip een toiletrol doormidden. De bril is een duidelijk en 

herkenbaar voorwerp voor de kinderen. Een voorbeeld is daarom niet echt nodig. 

Laat het kind het montuur van de bril maken door een rond voorwerp (grootte naar eigen 

keuze) om te trekken op karton: een buitenring en een kleinere binnenring. Vervolgens laat je 

de brilranden uitprikken.- Met verschillende plakkers kunnen ze de randen volplakken. De 

twee halve toiletrollen laat u met vouwblaadjes omplakken en Met doorschijnend papier één 

kant van de rol dichtplakken. De rollen op het montuur plakken zodat de glazen naar voren 

komen te staan. Van een of meerdere kleuren pijpenragers kunnen tot slot het neusstukje en 

de poten gemaakt worden. 

Variaties: de bril uitprikken, in elkaar zetten en laten verven. De brilranden kunnen ook 

gekleurd worden met Wasco en kleurpotlood. Eventueel afwerken met glitter, goud en zilver uit 

een spuitbus. Ook leuk: vierkante brillenglazen, harten, monden, bloemen, letters, 

dierenvormen, het is allemaal mogelijk en lekker gek. Ook leuk: de buitenste brilrand met de 

kartelschaar uitknippen geeft een apart effect. Binnenste brilrand uit laten prikken. 

Vragen die gesteld kunnen worden: ken je iemand met een bril? Waar is een bril voor? 

(sterkte/zonnebril) Welke hulpmiddelen ken je verder? (contactlenzen, rolstoel, stok, 

gehoorapparaat enzovoorts) Wat is een verrekijker? Wat is het verschil? 
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Wat is het doel? 

• Onderzoeken en ontdekken 
• Leren vormen te maken 
• Wat zijn hulpmiddelen? 
 

 

 


