MAAK JE EIGEN PAPEL
PICADO BLOEMEN SLINGER
In Mexico worden jaarlijks de doden herdacht met een groot feest dat Día de Muertos (dag van de doden) heet. Voor veel Mexicanen
een bijzonder feest, waarbij de mensen en dieren worden herinnerd die er niet meer zijn. Hun leven wordt gevierd! Niet op een
verdrietige manier, maar juist met veel gezelligheid door samen te komen en herinneringen op te halen. Er is lekker eten, vrolijke
muziek en de huizen en straten worden kleurrijk versierd. Overal zie je lachende skeletten en kleurige slingers met motieven van
bloemen, botten en schedels. Deze slingers heten papel picado en betekent 'geperforeerd gekleurd papier’. Het zijn dus papieren
vlaggen met gaatjes erin. Vroeger werden de papel picado met beitels gesneden van dikke stapels vloeipapier. Maak je eigen papel
picado slinger gewoon met een schaar!

ZO DOE JE DAT
BENODIGDHEDEN
-

Werkblad
Zijde vloeipapier
A4 formaat
Touw
Plakband
Schaar
Lijm

Pak alle materialen die je
nodig hebt om deze papel
picado slinger te maken.

Vouw het werkblad dubbel.

Vouw ook het vloeipapier
dubbel en stop het tussen
het werkblad.

Plak het werkblad dicht met
plakband zodat het met het
knippen niet kan
verschuiven.

De vormen met zwarte lijnen
knip je uit. De stippellijnen
zijn vouwlijnen zodat je
makkelijker kan knippen. Knip
eerst de onderkant.

Vouw het werkblad over de
stippellijn door de midden.

Knip vervolgens de vormen
met de zwarte lijnen uit. Dit
hoeft niet heel precies.

Vouw nu het werkbald
diagonaal door de midden.
De stippenlijn is weer je
hulpmiddel.

Knip vervolgens de vormen
met de zwarte lijnen uit.
Herhaal deze stap nog twee
keer tot je alle vormen hebt
uitgeknipt.

Knip het plakbandje los.
Haal de slingers ertussenuit.
Let op! Het papier is
kwetsbaar en kan snel
scheuren.

Vouw een rand van ongeveer
1 cm aan bovenkant van de
vlag. Smeer in met lijn.

Plak tussen de rand een
touw. Herhaal deze stap en
plak meer vlaggen aan het
touw tot je een hele slinger
hebt gemaakt.

WIST JE DAT >
Vanwege het
superdunne,
breekbare papier en
de tijd die het kost
om papel picado te
maken, symboliseren
de slingers de
kwetsbaarheid van
het leven. De slingers
zijn bedoelt om van
te genieten tot ze
letterlijk uit elkaar
vallen.

TIP >
De techniek heb je nu
in de vingers. Je kunt
nu ook je eigen
vormen bedenken en
deze knippen uit het
vloeipapier.

Nu heb je eigen papel picado gemaakt. Hang de slinger op en laat hem
wapperen in de wind. Voor wie hang jij deze slinger op?

