
 BIJLAGE voor Kleuters en 1ste leerjaar 

 

Zelf je kamishibai theatertje maken 

 

 

De klassieke afmetingen van een kamishibai-theater zijn voor prenten van A3-formaat 
(42 x 29,7 cm). Voor deze vertelplaten van het verhaal Lidia’s speelplan maken we een 
theatertje in A4-formaat (29,7 x 21 cm). 

 

Wat heb je nodig 

- Enkele grote stukken golfkarton (vb. van een grote verpakkingsdoos) 

TIP: gebruik best karton van 1 golflaag dik. 
Sommige dozen zijn van 2 lagen golfkarton, maar 
dat is moeilijk om te snijden en te plooien. 

- Een stevig breekmes om het karton te snijden 
- Een stevige lat 
- Een goede lijmstift 
- Brede plakband 
 

Werkwijze 

1. Snijd 2 stukken golfkarton van 29,7 x 21 cm. 
 Dat is de grootte van een A4 blad. 

 

 

2. Snijd uit 1 stuk een kader met een rand van ongeveer 1,5 
cm. Dat doe je door vanaf de rand 1,5 cm naar binnen af 
te meten. Lijn de binnenkant af en snijd het stuk uit met 
een breekmes. 

 Zo bekom je een kader. 

 

3. Snijd uit een ander stuk golfkarton 2 stroken van 29,7 x 4 
cm. 

 Probeer 2 lichte inkepingen te maken in de stroken. Dat 
doe je door met het breekmes een snede te maken die 
niet volledig door het karton gaat. 

 Op 1,5 cm van elke lange rand. Zo bekom je een strook 
van 1,5 cm, 1 cm en nog eens 1,5 cm 

 Vouw die zijkanten naar binnen zodat je een soort van U-
profiel krijgt met een binnenkant van 1 cm breed. 
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4. Snijd uit het golfkarton ook 1 strook van 17 x 4 cm. 

 Maak in deze strook ook 2 lichte inkepingen. Telkens op 
1,5 cm van de lange rand. 

 Vouw die zijkanten ook naar binnen tot een U-profiel. 

 

5. Plak nu de 3 U-profielen op de uitgesneden kader; de 
lange profielen aan de lange zijden en het korte profiel 
aan de korte zijde. 

 Dat kan je doen met stevige lijm én met brede plakband 
die je dan rondplakt om het geheel stevig te maken. 

 

TIP: Zorg dat de binnenafmetingen altijd minimaal 21 cm 
zijn. Anders zullen de vertelplaten niet in het kamishibai-
theatertje passen. 

 

6. Plak nu de achterkant vast aan de profielen. 

 Dat doe je best door de achterplaat IN de profielen te 
plakken. Zo kan je de rand goed vastplakken langs de 
achterkant van het theatertje. 

 

 Verstevig met stukjes plakband.  

 

 

 

7. Snijd nu nog 2 steunberen uit het golfkarton. 

 Dat kan je doen door een stuk van ongeveer 15 bij 20 cm 
te snijden en dan schuindoor te snijden. Zo bekom je 2 
driehoeken. 

Geef aan de korte zijde van de driehoek een lichte 
inkeping op een 2-tal cm van de rand. En plooi dat stukje 
naar binnen. 

Plak de steunen aan de achterkant van je theatertje zodat 
het kan blijven staan. 

 

 TIP: Plak de steunbeer iets hoger dan de onderrand. Zo zal 
je theatertje iets naar achter hellen en valt het niet om. 

 

 Verstevig indien nodig het theatertje met plakband. 


