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Haar maar waar…
Tips voor (te) gekke kapsels

L

Lange blonde krullen zijn prachtig. Maar op een
vrolijke vrije dag willen kinderen misschien net iets
meer doen met hun haar. Met een paar eenvoudige
tips maak je in een handomdraai unieke en grappige
kapsels. Kort, lang, stekels en vlechtjes… als het haar
maar goed (gek) zit!

Benodigdheden

Benodigdheden

•

Stevige gel of wax

•

Groen netje van sinaasappels

•

Spuitbussen met leuke kleurtjes haarverf

•

Bloemen (bijvoorbeeld echte of namaakmadeliefjes)

Formule 1: Stoere bink
Een stoere bink heeft niks aan een weelderig krullend of
wapperend kapsel. Je kunt hem makkelijk een strakke haardos
geven. Smeer een portie stevige gel of wax in het haar. Kam

•

Speelgoedfiguurtjes: dieren, boer, hekjes…

•

IJzerdraad

•

Haarspeldjes

het daarna in een ongewone richting, die goed afwijkt van het
alledaagse kapsel. Maak bijvoorbeeld een hanenkam. Of kies

Formule 2: De boer op

voor pieken die alle kanten uitsteken, dat is lekker stoer!

In een handomdraai maak je van steile bruine lokken een

Het wordt nog leuker als je elke piek een ander kleurtje geeft

landelijk kunstwerk! Leg een netje over de lokken van je model

met de spuitbus. Doe dat altijd in de buitenlucht. Zorg er zeker

en maak het vast met haarspeldjes. Met de hekjes creëer je

voor dat je model tijdens het spuiten de ogen sluit, of een

een kroon op maat. Het kan desnoods ook met een hekje van

handdoek voor het gezicht houdt om de ogen te bedekken.

karton. Nu mag je de bloemen in het netje verwerken, zodat

Na de kapbeurt laat je de bink een leren jas en een oude jeans

het geheel op een bloemenweide lijkt. De boer en enkele

aantrekken. Klaar! Hij kan zo op een filmset gaan staan…

boerderijdieren maak je ten slotte met ijzerdraad of elastiekjes
vast aan het hek.
Je kunt met wat fantasie zelfs eindeloos op het thema variëren.
Bekijk eens de kleine stukken speelgoed in de opvang en
verzin een ander themakapsel: met autootjes, robotjes,
namaakbestek…
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Benodigdheden

Benodigdheden

•

Bloemen van cadeaupapier

•

Aluminiumfolie

•

Netjes van fruit

•

Restjes kerstslinger

•

Lintjes

•

Spuitbus met zilver haarverf

•

Schaar

•

IJzerdraad

•

Elastiekjes of haarknijpertjes

•

Gekleurde pluimen

Formule 4: Blinkend futuristisch

•

Chenilledraad of pijpenragers

Heb je nog een model gevonden dat er blits wil uitzien?
Maak een kroon of diadeem van staartjes in zijn of haar
haar. Rijg een kerstslinger van staartje naar staartje,

Formule 3: Cadeauverpakking met stijl

door telkens een lus door het elastiekje te steken.

Maak een heleboel kleine staartjes in het haar van je

Om strikjes uit aluminiumfolie te maken, knip je recht-

model. Aan elk elastiekje maak je een gestrikt lintje of

hoekjes uit de folie. Knijp ze in het midden samen

een stuk fruitnet vast. Je kunt de bloemen daarna met

en bind er een stuk ijzerdraad omheen. Versier nu de

ijzerdraad rond de staartjes draaien of aan elk staartje

staartjes met strikjes van blinkende folie. Je kunt de

een pluim vastmaken.

strikjes dicht of ver van het hoofd zetten door de ijzer-

Vervolgens draai je de chenilledraad/pijpenrager rond je

draad kort of lang te maken. Nu ziet je model er pas

vinger of een potlood, zodat je een leuke spiraal krijgt.

echt futuristisch uit… •

Met een speldje kun je die vastzetten in het haar of als
diadeem achter de oren gebruiken. Met zo’n feestelijk
kapsel scoort je model echt overal!

41

kiddo 4 2008 pag 08-44.indd 41

14-5-2008 16:11:45

