
Workshop pop-up gebouwen. 

  
Doelgroep:  Midden- en bovenbouw. 

  

Benodigde materialen: Te Gekke Krijtjes, wit dubbelgevouwen karton of een witte kaart, fineliners, schaar. 

Tip: je kunt dit werkstuk als 
kaart versturen maar je 
kunt het natuurlijk ook als 
pop-up een mooi plaatsje 
geven. 

 
  
  

1. Neem de dubbelgevouwen witte kaart. Teken hier op  
met een potlood een rechte lijn van de vouw naar het 

midden toe. Doe dit vanaf de rechterzijde 1 ½ cm uit de 
kant en maak de lijn 3 cm lang. Doe dit vervolgens ook 

vanaf de linkerzijde. 

 

2.  Laat het papier gevouwen en knip langs de lijnen een 
flap uit. Vouw de flap naar voren en naar achteren en 

druk de vouw goed aan. 
  
 

 

3. Open de kaart en duw de flap naar binnen. Sluit de 
kaart weer voorzichtig en strijk hem glad. 

 
  
 

 

4. Teken nog twee lijnen die iets smaller zijn dan de flap. 
Knip de lijnen nu in alle lagen in en vouw de flap naar 

voren en naar achteren en druk alles goed aan.  

 



Open de kaart en duw de flap naar binnen. Sluit de kaart 
weer voorzichtig en strijk hem glad. 

 
 

5.  Teken twee lijnen die weer iets smaller zijn dan de 
flap. Vouw de kaart weer open en knip alleen langs de 

bovenste laag papier een flap uit. Open de kaart en duw 
de flap naar binnen. Sluit de kaart weer voorzichtig en 

strijk hem glad. 
 
 

 

6. Open de kaart en duw de flap naar binnen. Druk de 
vouwlijnen goed aan zodat het kasteel goed recht blijft 
staan. Nu is je kasteel klaar en gaan we het kleur geven. 

  
 

 

7.  Wanneer je de kaart weer plat vouwt kun je het 
makkelijk met de krijtjes kleur geven. Door met de 

gladde zijkanten van het krijtje over het karton heen te 
strijken kun je je kasteel de kleuren geven die jij mooi 

vindt. 
 

 

8.  Teken met een fineliner nog wat extra dingen op het 
kasteel zoals een vlag, ramen en deuren.  

 
Tip: Leuk om alle kastelen naast elkaar te plaatsen op een 

mooi plekje in de klas. 

 
 

 


