
Maak je eigen 
aankleedpop! 
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Voor het maken van je eigen aankleedpop heb je 
het volgende nodig: 
• Geschikte afbeeldingen van een pop en van kleertjes
• 80 micron of 125 micron lamineerhoezen
• A3 of A4 lamineermachine
• Schaar/rolsnijmachine

Papieren en kartonnen poppen zijn al generaties lang erg populair, maar door het spelen komen er 
onvermijdelijke scheuren in of breekt er wel eens wat af. Met het lamineren van je poppen kun je genieten van 
mooie, heldere kleuren en verlengde duurzaamheid. Dus wat je vandaag maakt kan er nog jaren mee door!  



Hoe het moet: 

Stap 1

Zoek online voor templates van aankleedpoppen. Goede zinnen om op te zoeken zijn: 
'papieren aankleedpop' of 'template aankleedpop papier'. Als je je favoriete afbeelding 
gekozen hebt kun je deze printen.

(Als alternatief kun je natuurlijk ook je eigen aankleedpop tekenen en inkleuren - maar let wel op dat de 
kleren goed passen door carbonpapier over je figuur te leggen en de kleren te schetsen... En vergeet de 
belangrijke tabjes niet!)

Zodra je ze hebt geprint knip je de vorm inclusief de tabjes uit zodat ze klaar zijn voor het lamineren.   

Stap 2
Plaatsje afbeeldingen in de lamineerhoes en voer deze door de lamineermachine.

(Voor een extra stevig eindresultaat geef ik het advies om 125 micron lamineerhoezen (2x125) te 
gebruiken maar 80 micron is in de meeste gevallen ook geschikt.)

Stap 3
Knip de figuren en kleren netjes uit met een scherpe schaar of een kartelschaar voor een leuke rand. 

Stap 4
Buig de tabjes om de kleren om het figuurtje te kunnen hangen. Je kunt eventueel een liniaal gebruiken 
om een paar keer over de tab te strijken voor een scherpe, permanente vouw. 
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Top tip voor lamineren: wanneer je de geprinte afbeelding voor het lamineren uitknipt kun je een 
evenwijdig gelamineerd randje toevoegen aan je uiteindelijke vorm. Dit zorgt ervoor dat je materialen 
er langer goed uit blijven zien, zeker als je ze buiten plaatst. Let op! Knip nooit in de lamineerhoes 
voor het lamineren. Het is simpel: knip je vorm uit voor het lamineren en je lamineerhoes naderhand! 

Dit is niet alles!  
Waarom ga je niet wat verder in dit idee? Je kunt 
bijvoorbeeld verschillende uniformen gebruiken 
om kinderen iets bij te leren over mensen en de 
verschillende beroepen of gebruik foto's van 
vrienden en familie om te mixen met 
herkenbare gezichten!  


