
 

Verwerking 17.5: Het oproep van Demetrius 
Maak een draadfiguur! 

 

Demetrius was zilversmid. Hij maakte onder andere beeldjes van zilver. Helaas gebruikte hij zijn 

gave voor kunst om afgodsbeeldjes te maken. Laat de kinderen een ander soort kunstwerk maken: 

een mensfiguur waarmee ze hun eigen hobby uitbeelden. 

 

Draadfiguur, die hobby uitbeeldt 

 

Nodig: 

� IJzerdraad 

� Afplaktape 

� Kranten 

� Zwarte verf 

� Goud of bronsverf 

� Kwast 

� Kniptang 

 

Werkwijze:  

Neem twee stukken ijzerdraad van zo'n 50 

centimeter lang. Draai in het eerste stuk 

ijzerdraad een rondje in het midden. Draai 

het draad in elkaar onder dit rondje. Dit 

wordt het hoofd. 

Het tweede draad draai je rond het eerste 

draad en dan naar beneden voor het lichaam. 

Ook hier draai je de draden in elkaar. Je krijgt 

dan een figuur zoals je ziet op de tekening. 

Zet de delen die nog wat bewegen vast met 

een stuk plakband.  

 
Maak er vervolgens een figuur van. Zoals 

bijvoorbeeld een jongen die ligt te lezen. Ben 

je tevreden over vorm? Vul dan het hoofd en 

de romp op met kranten. Plak dit steeds vast 

met plakband. Als je dat gedaan hebt, wikkel 

je ook de armen en benen helemaal strak om 

met stroken kranten. Hiermee maak je de 

armen en benen wat dikker, zodat het wat 

meer op een jongen of meisje gaat lijken.    
 

 



 

Als je dit gedaan hebt, moet je alle kranten 

met plakband beplakken. Dit is nodig je gaat 

werken met verf. 

 

Verf alle delen helemaal zwart. Er mag geen 

stukje wit van het band meer te zien zijn. 

Verf hem vervolgens over met goudverf of 

bronsverf. Dit mag maar heel licht gebeuren. 

Maak de kwast nat met verf en veeg de verf 

er vervolgens weer deels af op een oude 

kracht. Veeg dan nog heel licht de restjes 

tegen het beeldje aan. Zorg er voor dat er 

nog heel veel zwart te zien is. Zo wordt het 

net een echt oud beeld van goud of brons. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


