
 

3D-stoepkrijt
We maken vloeibaar stoepkrijt die je vanuit een flesje op de grond kunt spuiten
Dit is hip stoepkrijten! We mengen slechts een paar ingrediënten door elkaar en 
spuiten dit op de grond. Wat voor 'puffy' kunstwerk maak jij?

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• 1 plastic knijpfles (online 
verkrijgbaar of in winkels met 
kookartikelen)

• 130 gram bloem
• 250 milliliter water

• 1 eetlepel afwasmiddel
• 1 stoepkrijt (kleur naar keuze)
• maatbeker 
• keukenweegschaal
• kom om in te mengen

• garde
• kaasschaaf of rasp
• trechter
• tuinslang met spuitmond
• optioneel: harde bezem
• optioneel: fotocamera

Wat heb je nodig?
Voor 1 flesje heb je het volgende nodig

Wat gaan we doen?
Met dit recept maak je binnen een handomdraai zelf coole 'puffy' 3D-stoepkrijt! De kinderen zullen het geweldig 
vinden dat ze kunnen helpen met het mixen én er ook buiten mee kunnen spelen!
Deze 3D-stoepkrijt komt gemakkelijk uit het flesje en loopt niet uit wanneer het de tegels raakt. De kinderen 
kunnen gemakkelijk foto's maken van hun kunstwerk of woorden schrijven! Je kunt het 3D-stoepkrijt in elke kleur 
maken of een hele regenboog aan kleuren maken! En wees niet bang: er is afwasmiddel aan dit recept 
toegevoegd om het opruimen gemakkelijker te maken.

Aan de slag!
• Meng 130 gram bloem met 250 milliliter (een kopje) water. 
• Voeg vervolgens 1 eetlepel afwasmiddel toe en meng het geheel goed door elkaar totdat alle klontjes 

verdwenen zijn. Je kunt hier een garde voor gebruiken.
• Schaaf of rasp nu de helft van het stuk stoepkrijt met een kaasschaaf of met een rasp boven de kom, zodat 

de stukjes stoepkrijt hierin vallen. 
Tip: Laat de jongere kinderen dit niet zelf doen, maar help hen hierbij!

• Meng dit vervolgens goed door elkaar om de kleur duidelijk naar voren te laten komen. Als je het nog niet 
donker of duidelijk genoeg vindt kun je er nog wat stoepkrijt aan toevoegen. 

• Pak een trechter en giet de verf voorzichtig in een knijpfles. Daarna is het klaar voor gebruik! Test het eerst 
even op een onopvallende plek, voordat je de hele buurt eronder 'kliedert'. Kijk wat het stoepkrijt doet en 
test even of je het gemakkelijk weg kunt halen.

• Je kunt de bovenstaande stappen natuurlijk een aantal keer herhalen, zodat je een paar kleuren 3D-
stoepkrijt hebt om te gebruiken. Wat ga jij allemaal maken?!

 



 

Opruimen maar!
Als je klaar bent, spuit je de ondergrond eenvoudig schoon met een tuinslang (met spuitmond) op de hoogste 
stand. Het afwasmiddel in de 3D-stoepkrijt zorgt ervoor dat het schoonmaken gemakkelijker wordt. We raden aan 
om het er af te spuiten terwijl de verf nog nat is en om het niet in de zon te laten drogen. Mocht dit wel gebeuren 
dan kun je een harde bezem gebruiken om de stoepkrijt weg te schrobben (terwijl je met water spuit). 
Mocht je toch problemen ervaren bij het opruimen: Maak het stoepkrijt dan nat en wacht 5 minuten. Spuit het 
vervolgens weer op de hoogste stand, zo dichtbij mogelijk, af.

Tips
• Stoepkrijt is ontworpen om uitwasbaar te zijn, maar het kan in sommige gevallen toch voorkomen dat het bij 

nieuwere opritten, stoepen of pleinen toch lastig weg te halen is. Dit komt doordat er dan nog open 
'oppervlakteporiën' in het beton zitten die de kleurstoffen absorberen. Lees dus altijd de verpakking van het 
stoepkrijt dat je koopt om er zeker van te zijn dat het goed uitwasbaar is, of doe dit alleen op een oudere 
ondergrond.

• Dit 'recept' is maar één dag houdbaar. Maak dus niet te veel!
• Laat de flessen 3D-stoepkrijt geen nacht staan, maar haal ze direct leeg zodra je klaar bent. De druk van 

het mengsel kan er namelijk voor zorgen dat de bovenkant van de fles losschiet.
• Je kunt ook oude, kleine krijtjes gebruiken in plaats van nieuw stoepkrijt.
• Dit 'recept' is gebaseerd op het vullen van een kleine knijpfles. Als je meer van één kleur wilt maken kun je 

de hoeveelheden verdubbelen of verdrievoudigen.
• Doe je dit op een warme, zonnige dag? Laat de kunstwerken dan niet te lang in de hete zon liggen. Zo 

voorkom je dat het schoonmaken te lastig wordt.

Bron:
• https://www.thebestideasforkids.com/puffy-sidewalk-paint/

 


