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Inlêiding
Leerlingenvan eentweedeoÍderdeklas
van hetv.o.vindenhetbeschilderen
van
eenglpsenmodelspannenden leut. Er
moetwordensam€ngewerkt
en deleer'
lingenlereneenso! eenanderemanier
uitwelke ondeÍdelende huid ook alweer
Hetresultaatis eenmooimodel
bestaat.
voor in het biologielokaalof alstrofee
voor debesie(ofdekunstzinnigsLe?)
leeF
ling van de klas.
Oud idêe in êen nieuwjasiê
Rubbermallenmakenen daarnaeen
modelin gipsgieten.Hei odgineelkan
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het besieenzo plat mogelijkobjectzijn.
In het gebruikt€voorbeelde€nplastic
mod€lvan dehuid dai bij nlij op school
in devakanLiebest
evengemistkonwor
den.Hei is evenweerietsande$daneen
plaatjevandehuid inkleuren.Het oude
modelkunje mei afteeldingenvan inter.
net vergelijkenen in je nieuwemodelzou
je dànverbeteringen
kunnenaánbrengen.
De gipsenmodellenmoetenvantevoren
wel klaarzijn.A1sderubbermall€nbij
hardvaardigheid gemaakiworden is er
eenmooiesamenwerhing
tussenbiologie
en handvaardigheidl

Mallenmaken
In eengoedeschilderihobbyzaakis
geschikt€lateÍ verkdjgbaar.
Eenfl€svan
eenliteris niet goedkoo!,maarje kunter
zekerdrietot viermallenvanmaken,
aftankelijkvan de stevigheiddieje v,.ilt.
Hei kanzijn darje niei goediegend€
lucht vanlatexkunr, doordater ammonial<verbindingen
in velwerlt zijn.Daar
om moetje het buitengebruikenenliefst
ook buitenlatendrogen.Eventueeleen
mondkapjegebruiken.Voozichtig aan
brengenen uitkijl<envoor spaijes.
cebruik eenblil<omde latexin te schen
ken.Eenlaagjevan eenpaarcentimeteris
Meei hebje niet nodigwant
voldoende.
latexis eryvloeibaar.Haastje nieti je hebt
voldoendetijd om een(dun)laagjeaante
brengen.cebruik voorheLmàkenvande
latexmallenoudeof zeergoedkopel<$.às
ten.le kunt zena e€npaarkeerg€bruiken
Kwastenna gebruik
echl weggooien.
aÍspoelen
met (veel)koudwater (Warm
waterveIsnelthei vulkaniseeeroc€s
van
rubber Dat b€tek€ntdat delatexte snel
gaatklonteren,waardoorde kwast
meteenonbruikbaaris.)
Het origineelmodelmoetvlak zijn en je
moet er mooi omheerkunnenwerken.
Voordeafwerkingzouje tap€aande zij
kant kumen plakken,danloopt delaiex
erniet onderenkdjgje derubbermal er
naderhandgemakhelijLer
van àl
le moet zekerzeslaasjesopbrengenen
tuss€ntijdsgoedlatendrogen.Inhet
begindroogtdelatexkleurloosin. Naar
mateermeerlagenzijnlÍijgt delaiex
kleur
Dit is eenzeerbew€rkelijkzaakje.Tussen
doorstdjken,wachten,drogen,opnieuw
strijken,ei ceterà.Jekuntbetermeer
dunnelaagjesmakendandikkelagen.

njet zo heeler$ de sLeunmal
blijft vol
doendesteungeven.

HetinstrijkenDanheÍnodel.

Dan droogthet geheeL
Lreter
Als derubbereenmaalgoed
droogis,kun
je demalvoozichiig vanhet origineel
aftalen.Sommigestukkenlijken nognal
maarschijnbediegt.Hei geheelvoeh nu
ook echtalsrubberaan.Afspoelenmet
rvaterofereveninlaten liggenisde volgendestap.Delaatstevulkaniseerchcmi
caliénkunnendanuitv..erken.
Jekunt de
buitcnl<anL
invdjven met eenbeetj€talk
pocder,maardàt hoeftnier.
Eensteunmal
MaakeenÍeunmal (vangips),vooralals
je meerderemodellenwilt maken.Hierin
ligr derubberenmal alsje hemvolgiet
mel gipsen is het geheelsteviger

Gips gieten
js het bestegipsdatje kunt
ivlodelgips
gebruiken.Hel is fijner dangewoongips,
daardoorvoehhet modelnaderhandgladderaànen heefthet na drogenminder
luchtbellen.Meakhet gipsgoedschenk
baà.,menggoedzodater geenklonters
inzitten.Het modelisdaarnamelijkt€
du. voor doorklonteÍswordt het mod€l
minderstevig.Nà het volsch€nken
van de
mal, dezeevenvoouichtig hcenen weeÍ
schudden.
Daarmeeverdeelje de gips
Hetlipsenmadelna dragetl
enwfltijàercn
massaoverdemal en gaande grotere
luchtbelleneruit.Ookr,\'ordtdeboven
kant (lateronderkanogoedvlak.
Lopehobbyacryh.ed
gebruiken.Zelfmen
genmaakthet spannend.
Jezoukunnen
kiezenvoorheelapaftekieuren.Hetver
ven Losrnatuurlijk veeltijd.Ie zult ver
schillendenaten(goed€)kwasLjes
moe
tengebrrikenen deved!'erdunnenmet
eenbeetjewat€r.
Ombepàaldeeffectente
beÍeiken,kun je sommigedelenlichtjes
aanstrijkenmet eenanderekleur (bij
voorbeeldde vetbolletjes,
dehaarspier
Ljes,dehaazakjesen dekiemlaag).Her
fbrmaalvanhet modelvande huid is
onge\.eer
lo bij 2 cm.
Uiteraardmoet crhier en daarverf
gem€ngdwordcn.
Met de fimaire kleu
ren(en eenbeetjewit en zwalt)kun je
alleanderekleurenmàken.

HettietenDdngipsin denal.

Hierlílt derubberen
ndl in destunmaL

De steunmalmaakje voordatderubber
mà1van het odgineclafgehaald
wordt.
On let modelmàal<je eensoortbakje
waadn\.eelgipsgegotenwordt.Na onge
veereendag,kun je beidedelenvàn
ell<aàÍloshalenen verderlaiendrogen.
Derubberkrimpt enigszinsen wordt
opzichtevandesteunmalkleiner.Dat is

Àls hetgipsin de mal hardis geworden
maàrwel nogvochtigaanvoelt,kun je de
plaàtondersteboven
eruit halen.Eventu
eelo! eenkrant ofplankleggen.Nader
handwatsteuntjeseronderleggen,dan
droogtde gipsenplàatnog snellerHet
Lan eengoedeweekdurÊn
vooÍdathet
geheelechth€lemaaldroogis.

Hetmodelvenen is de\.olgendestap.
Hoegladderhetmodelis,deste gemakke
lijker gaàthetve1ïen.Voorde huidskleur
hebik eenpoljeacrylverfgekocht.Voor
de anderekl€urenkunje het bestegoed-

le kunt het bestemet de huidskleur
beginnen.De contourenbinnenhe!
modelwordendansnelzichtbaarBoven
dienliggende andereweefsels
er alshet
war€'bovenof'. Hetwerki gemakkclijLer
om van onderopnaarboventoe Lewer
ken.Jekunt al sn€landerekleuÍengaan
gebruiken.Dever{ireLtbetrekkelijksnel

Sdmenwerking:velehandenmak?nli.ht Nerk.

in het gips.Welvoorzichtigbeginnen.Als
je te snelwerkt,vel{ je er ooLsnelmast
en moetje weeropnieuwmet dehuidskleur beginnen.

AndeÍe modellen
Bijsommigemodellenis hel oplassenof
je wel eengeschiktemal kunt maken.Een
doonnedevan het hoofdbl€ekook erg
geschiltre zijn,alwas dezenietvan plas
je
tic.^ls je modellengebruiktwaanTan
niet weetuii welk maiedaalzebestaan,
kun je zehet best voorbehandel€n
met
acrylveÍnis.Dat hechtzich goedaande
bestaandevelaag.zo hebje minderkans
datje devedm€t h€t \.envijderenvànde
rubbeImal meelreLt.Bijde neusis hei
evenuitldjkenhoeje demal latflvan het
odgineelwegsnijdt.
Bij het hooldhebil<geensteunmal
gemaak|Datbleekniet nodigte zijq h€r
modelzelf$'asniet zo grooten deranden
aandezijLantvandemalblekenai vÍij
stevigte zijn.InLleurennaareigen
inzicht,eenplankjevanjuist formaat

De tubberen
mal tlanhethaafà

Ecnnaat r eph.auaneenoudandtomis.h
n0de1.

met
maLenen de doo$nedebevesligen
goede1ijm.Als je eÍ nogeenschildedi
hàakjeaanvastmaakl,hebje eenmooie
Íeplicavaneenoud anatomischmodel.
Hetfomaat van hei hoofdis ongeveerto
bij ,], cn.
zêlf knutselên of kopen?
Als je het eenuildagingvindt,kunje het
bestzelfmaaraandeslaggaan.Her
gebruiktemaieriaalen deweÍkwijzezijn
uitgebrcidbeschreven
en te zien o!
recticum.hlm.
\f ww.zootnck.nl/gipsf
Hebjeweini8 tijd, dankunje de gips€n
modellenook bestellen.
Onbeschilderd
uiteraard.
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