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terracotta potjes
transparant papier 
/ bakpapier
behangplaksel

penseel, schaar
decoratie materiaal (linten, veren, houten kralen, enz.)
acrylverf voor het beschilderen

trommels 
gemaakt van terracott a potjes

Mini
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De kleine, zelfgemaakte trommels zijn niet alleen erg leuk om te maken! Ze kunnen 
naar wens worden versierd en beschilderd en dan staat niets een sfeervolle drum-
sessie meer in de weg!

De trommels dienen echter ALLEEN met de handen te worden bespeeld. De bekle-
ding is per slot van rekening slechts van papier en kan bij het drummen met stokken 
snel kapotgaan!!!

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:medium ca. 3 uur

Materiaal:

Werkwijze:
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Meng eerst het behangplaksel met een beetje wa-
ter (volgens de verpakking). Dit moet nu een beetje 
uitzetten - het is klaar zodra het helder en glad is.

Na het drogen kan de trommel worden beschilderd en/of worden 
versierd met linten, veren en houten kralen. 

Let er bij het bespelen van de trommel op dat het gat aan de 
onderkant openblijft. De trommel klinkt op deze manier veel 
mooier!

Transparant papier is zeer geschikt voor het bespannen, 
omdat het in vele schitterende kleuren verkrijgbaar is. 

Grotere trommels hebben van nature een gevarieerder ge-
luidsspectrum. Daarom moet de trommel een diameter van 
ten minste 8 cm hebben.

Maak verschillende trommels met verschillende afmetingen!

Meng het behanglijm en knip 
de papieren cirkels.

Smeer de papieren cirkel in met be-
hanglijm.

Smeer de rand van het potje in met 
behanglijm.

Spreid over het potje met de kleefzijde 
naar BENEDEN.

Knip nu cirkels uit het papier met een diameter van ca. 
15 cm (of afhankelijk van de grootte van het potje).

Nu is het tijd om de trommel te bespannen: bestrijk 
de buitenste rand van het potje met behangplaksel.

Laat het nu minstens 24 uur drogen! Als je wilt dat 
het sneller droogt, kun je ook een föhn gebruiken ;-)

Smeer dan een papieren cirkel in met behangplaksel 
en leg deze op het potje met de klevende kant naar 
BENEDEN - span nu het papier zo glad mogelijk over 
de pot en plak het aan de rand vast. 

De eerste laag is nu klaar! Volgens deze procedure 
breng je nog minstens 5 lagen papier aan. 

Dus weer de rand van het potje insmeren met lijm, 
een cirkel insmeren met lijm en die met het ge-
lijmde oppervlak naar beneden op de eerste laag 
leggen en gladstrijken/spannen... 

Bespannen van de trommel

Trommel versieren

Op de trommel spelen

Tips:
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