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Christo ingepakt 

 
 

Ken je Christo ?  Christo was een zeer beroemd kunstenaar die vorige maand overleed.  Hij 
was vooral bezig met het inpakken van grote gebouwen en zelfs landschappen.  Dat 
inpakken deed hij, samen met zijn vrouw, met grote lappen stof en touw.  Je vraagt je nu wel 
af waarom hij dat deed.  Wel, hij wou maken dat je je afvroeg wat er in het pakje wel zou 
zitten, zo kon je zelf fantaseren, en, misschien vond je het pakje zelfs leuker dan hetgeen hij 
ingepakt had.  Maar Christo pakte ook kleinere dingen in...    
 

Inspiratie 

 
Wat heb je nodig? 

• een voorwerp naar keuze 
• Stukken stof, papier (bij voorkeur onbedrukt) 
• Touwtjes, wol, linten in verschillende kleuren. 

 
 

zo ga je te werk: 
 
Stap 1: “zoek iets wat er leuk uit ziet” 
Leg het voor je klaar op tafel. Het mag niet iets plat zijn.  
 



Stap 2: “Inpakken maar” 
Leg je stuk papier of stof bovenop het object (je ding), zorg dat mooi in het 
midden staat. Wrijf met je handen het papier of de stof rond het ding. Zorg dat 
de stof of het papier zeer goed rond het object zit. Waar de hoekjes samenkomen 
of waar je losse deeltjes hebt plak je een beetje plakband. Hoe pak je het beste 
in? Kijk hier naar het filmpje van Meester Jonas.  
 
https://youtu.be/BqO0WKyEhHg 
 

       
 
Let op! De hoekjes mag je niet meer zien, steek ze goed naar binnen.  
Tip: Haast en spoed is zelden goed, doe maar heel rustig. Doe dit een paar keer 
zodat het papier de vorm krijgt van het ding.  
 
Stap 3: “De touwtjes” 
Kies een touwtje en een kleur en begin het touwtje rond je ding te draaien. 
Eigenlijk ben je nu aan het tekenen met touw. Probeer eens in welke richtingen je 
allemaal kunt gaan, ver van elkaar, dicht bij elkaar, gekruist, van boven naar 
onder, van onder naar boven,.. Wil je verschillende kleuren? Dat kan, knoop je 
touwtje vast en begin met een ander kleur.  
 
Let op! “Zorg dat je touwtje stevig genoeg is” 
Tip: “Zorg dat je er genoeg rond gaat, als je niet goed kunt knopen dan kan je 
misschien je touwtje een paar keer onder een ander touwtje steken. Kijk hier hoe 
je dit kunt doen” 
 
 

En nu… geef het een naam en een 
plaats. 
 
Ben je klaar?  
Maak met een kaartje een etiket voor je werk, schrijf er de titel op. 
Vb “inpakte schoen” of “cadeau voor de buurvrouw” 
 
Zoek nu een goede plaats voor je pakje en maak er een foto van. Zorg dat je 
ding met zijn mooiste kant op de foto staat.  
 
Let op! Zorg dat je ding helemaal op de foto staat. 
Tip: Maak een paar foto’s zodat je er de beste kan uitkiezen.  
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Toon! 
 
Stuur je foto door naar de leerkracht en laat hem of haar raden wat er in het pakje zit. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Voorbeeld van Werkjes uit de klas van juf Kato! 


