
Creatief met KARTON!

Wat gaan we doen?

We hebben natuurlijk niet altijd een computer, laptop of tablet nodig om hele 
toffe dingen te maken. Dat gaan we vandaag eens uitproberen. We gaan kijken 
hoe creatief jij bent met karton. Wij in het JackLab gebruiken hier het speelgoed 
Makedo voor, maar zijn erg benieuwd wat jullie allemaal verzinnen!

Wat hebben we nodig?

• Zoek een heleboel kartonnen dozen bij elkaar (er zijn vast wel pakketjes besteld nu 
jullie de hele tijd in huis zitten)

• Verzamelen scharen, papier in allerlei kleuren, lijm, tape, splitpennen, make-do 
schroeven en andere tools om karton mee te bewerken.

• Een uitdaging of en idee!
• Een printer als je aan de slag wil met de computer.
• Een 3D printer als je zelf Makedo wil 3D printen!

Achtergrond informatie!

Voordat we gaan beginnen is het handig om een idee of een uitdaging voor jezelf te 
bedenken. Daarvoor heb ik een heleboel inspiratie voor jullie:

• Make-do is speelgoed waarmee je heel erg makkelijk met karton kan knutselen, 
kijk maar eens goed naar de voorbeelden op de website: 

https://makedo.shop Mocht je het speelgoed willen kopen dan kan dat 
bijvoorbeeld hier: https://thuisrecycling.nl/makedo/. 



Maarrr ook zonder dit speelgoed kan je natuurlijk een mooi knutselwerk maken. En 
mocht je een 3D printer thuis hebben dan maak je de schroeven en tools toch lekker 
zelf, hier kan je de 3D files gratis vinden (let op de licentie: soms vind de maker 
het fijn dat je zijn/haar naam even noemt als je er filmpjes of foto’s van maakt en 
verspreid):

 https://www.thingiverse.com/search?q=makedo&type=things&sort=relevant

• Wie weet er nu meer van inpakdozen dan de bezorgers, sommigen hebben hier 
leuke uitdagingen bij bedacht. Kijk maar eens naar Coolblue en DHL:

o https://www.dhlparcel.nl/nl/tips-voor-thuisblijvers
o https://www.coolblue.nl/pakketpret misschien is je uitdaging wel een prijs 

winnen??

• Ik zou professor Jack niet zijn als ik niet ook wat leuke apps /
computerprogramma’s zou aanraden waarmee je mooie dingen van karton kan 
maken:

o Foldify is een leuke app waarmee je je eigen 3D ontwerpen van bijvoorbeeld 
dieren en robots op karton kan maken en uitprinten. Deze is beschikbaar voor op 
apple apparaten: http://www.foldifyapp.com LET OP: deze koste wel een beetje 
geld, dus overleg met je ouders!

o Voor de wat gevorderden onder ons kan je ook aan de slag met Pepakura: https://
www.instructables.com/id/What-is-Pepakura-and-how-to-start/ Hier kan je het 
programma vinden voor op je computer: https://tamasoft.co.jp/pepakura-en/ 

o DIY Cardboard Crafts, heel veel knutsel ideeën en hoe je het helemaal zelf aan 
kan pakt in een app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
diycardboardcrafts.anina&hl=nl



De stappen:

1. Verzamelen: verzamel al je materiaal en kijk er vast goed naar!

2. Heb je al een plan, een uitdaging of een idee? Dan kan je snel beginnen     
natuurlijk… Maar als je nog wat inspiratie nodig hebt klik dan op de linkjes bij 
achtergrondinformatie! 

3. Nu heb je vast wel een plan? Maak er een mooie tekening van ter voorbereiding 
of ga gelijk aan de slag! Pak alles wat je nodig hebt en maak er wat moois van! 
Gebruik je net als Professor Jack de Makedo? Dan kan je dit filmpje nog even 
kijken met instructies:

https://www.youtube.com/watch?v=piCnT6sJQT0
Gebruik je geen Makedo, dan kun je de volgende dingen gebruiken in plaats van 
Makedo:
Schroeven – splitpennen
Zaag – schaar of een stomp mes, vraag eerst aan je papa en mama!!
Priem – iets waarmee je een gat kan maken in karton, een 
kruiskopschroevendraaier of een potlood bv.

 


