


Gipspracticum: oud idee in een
nreuw JasJe
Doe eens wat anders tijdens de biolog ieles. l\4aa k een gipsen model van bijvoorbeeld de huid.
Modelgips is gemakkelijk in een mal te schenken. Een rubberen mal maken blijkt helemaal niet zo
moeili jk te zijn.ledereen kan het,zelfs ik.Je moet alleen veel geduld hebben voordat de
afzonderlijke laagjes droog zijn.
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In lêiding
Leerlingen van eentweede oÍderde klas
van hetv.o. vinden hetbeschilderen van
een glpsen model spannend en leut. Er
moetworden sam€ngewerkt en de leer'
lingen leren eens o! een andere manier
uitwelke ondeÍdelen de huid ook alweer
bestaat. Hetresultaat is een mooimodel
voor in het biologielokaal of als trofee
voor de besie (ofde kunstzinnigsLe?) leeF
ling van de klas.

Oud idêe in êen nieuwjasiê
Rubber mallen maken en daarnaeen
modelin gips gieten. Hei odgineelkan

het besi een zo plat mogelijk object zijn.
In het gebruikt€ voorbeeld e€n plastic
mod€l van de huid dai bij nlij op school
in de vakanLiebest even gemistkon wor
den. Hei is evenweeriets ande$ dan een
plaatjevan de huid inkleuren. Het oude
modelkunje mei afteeldingen van inter.
net vergelijken en in je nieuwe model zou
je dàn verbeteringen kunnen aánbrengen.
De gipsen modellen moetenvan tevoren
wel klaar zijn. A1s de rubber mall€nbij
hardvaardigheid gemaaki worden is er
een mooie samenwerhing tussen biologie
en handvaardigheidl

Mal len maken
In een goede schilder ihobbyzaak is
geschikt€ lateÍ verkdjgbaar. Een fl€s van
een literis niet goedkoo!, maar je kunter
zeker drie tot viermallen vanmaken,
aftankelijkvan de stevigheid die je v,.ilt.
Hei kanzijn dar je niei goediegen d€
lucht van latex kunr, doordat er ammo-
nial<verbindingen in velwerlt zijn. Daar
om moet je het buiten gebruiken enliefst
ook buiten laten drogen. Eventueel een
mondkapje gebruiken. Voozichtig aan
brengen en uitkijl<en voor spaijes.
cebruik een blil< omde latex in te schen
ken. Een laagje van een paar centimeter is
voldoende. Meei hebje niet nodig want
latex is eryvloeibaar. Haast je nieti je hebt
voldoende tijd om een(dun) laagje aan te
brengen. cebruik voorheLmàken van de
latexmallen oude of zeer goedkope l<$.às
ten.le kunt ze na e€n paar keerg€bruiken
echl weggooien. Kwasten na gebruik
aÍspoelen met (veel) koud water (Warm
water veIsnelt hei vulkaniseeeroc€s van
rubber Dat b€tek€nt dat delatex te snel
gaat klonteren, waardoor de kwast
meteen onbruikbaaris.)
Het origineel model moet vlak zijn en je
moet er mooi omheer kunnen werken.
Voorde afwerking zou je tap€ aan de zij
kant kumen plakken, dan loopt de laiex
erniet onderenkdjgje de rubber mal er
naderhand gemakhelijLer van àl

le moet zekerzes laasjes opbrengen en
tuss€ntijds goed laten drogen.In het
begin droogt de latexkleurloos in. Naar
mate ermeerlagen zijnlÍijgt de laiex
kleur
Dit is een zeer bew€rkelijk zaakje. Tussen
door stdjken, wachten, drogen, opnieuw
strijken, ei ceterà. Je kuntbetermeer
dunne laagjes maken dan dikke lagen.
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Het instrijken Dan heÍ nodel.

Dan droogt het geheeL Lreter
Als de rubber eenmaalgoed droog is, kun
je de malvoozichiig van het origineel
aftalen. Sommige stukken lijken nognal
maar schijn bediegt. Hei geheel voeh nu
ook echt als rubber aan. Afspoelen met
rvaterofer even inlaten liggenis de vol-
gende stap. De laatste vulkaniseerchcmi
calién kunnen dan uitv..erken. Je kunt de
buitcnl<anL invdjven met eenbeetj€ talk
pocder, maar dàt hoeft nier.

Een steunmal
Maak een Íeunmal (van gips), vooral als
je meerdere modellen wilt maken. Hierin
ligr de rubberen mal als je hemvolgiet
mel gips en is het geheel steviger

Hier lílt de rubberen ndl in de stunmaL

De steunmal maak je voordat de rubber
mà1 van het odginecl afgehaald wordt.
On let model màal< je een soort bakje
waadn \.eel gips gegoten wordt. Na onge
veer een dag, kun je beide delen vàn
ell<aàÍ loshalen en verderlaien drogen.
De rubberkrimpt enigszins en wordt
opzichtevan de steunmal kleiner. Dat is

njet zo heel er$ de sLeunmal blijft vol
doende steun geven.

Gips gieten
ivlodelgips js het beste gips dat je kunt
gebruiken. Hel is fijner dan gewoon gips,
daardoorvoeh het model naderhand glad-
deraàn en heeft het na drogenminder
luchtbellen. Meak het gips goed schenk
baà., meng goed zodat er geen klonters
inzitten. Het modelis daarnamelijk t€
du. voor doorklonteÍs wordt het mod€l
minder stevig. Nà het volsch€nken van de
mal, deze even voouichtig hcen en weeÍ
schudden. Daarmee verdeel je de gips
massaoverde mal en gaan de grotere
luchtbellen eruit. Ookr,\'ordt de boven
kant (later onderkano goed vlak.

Het tieten Ddn gips in de nal.

Àls hetgips in de mal hard is geworden
maàr wel nogvochtig aanvoelt, kun je de
plaàt ondersteboven eruit halen. Eventu
eel o! een krant ofplankleggen. Nader
handwat steuntjes eronder leggen, dan
droogt de gipsen plàat nog sneller Het
Lan een goedeweekdurÊn vooÍdat het
geheel echth€lemaal droog is.

Hetmodel venen is de \.olgende stap.
Hoe gladderhetmodel is, des te gemakke
lijker gaàthet ve1ïen.Voor de huidskleur
heb ik een polje acrylverf gekocht. Voor
de andere kl€uren kunje het beste goed-

Het lipsen madel na dragetl en wfltijàercn

Lope hobbyacryh.ed gebruiken. Zelf men
gen maakt het spannend. Je zoukunnen
kiezenvoor heel apafte kieuren. Hetver
ven Losr natuurlijk veel tijd.Ie zult ver
schillendenaten(goed€)kwasLjes moe
tengebrriken en de ved!'erdunnen met
een beetjewat€r. Ombepàalde effecten te
beÍeiken, kun je sommige delen lichtjes
aanstrijken met een andere kleur (bij
voorbeeld de vetbolletjes, de haarspier
Ljes, de haazakjes en de kiemlaag). Her
fbrmaalvan het modelvan de huid is
onge\.eer lo bij 2 cm.
Uiteraard moet crhier en daar verf
gem€ngdwordcn. Met de fimaire kleu
ren(en eenbeetje wit en zwalt) kun je
alle andere kleuren màken.

le kunt het beste met de huidskleur
beginnen. De contouren binnen he !
modelworden dan snel zichtbaar Boven
dienliggen de andere weefsels er als het
war€'bovenof '. Het werki gemakkclijLer
om van onderop naarboven toe Le wer
ken. Je kunt al sn€l andere kleuÍen gaan
gebruiken. De ver{ireLt betrekkelijk snel
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in het gips.Wel voorzichtig beginnen. Als
je te snel werkt, vel{ je er ooL snel mast
en moet je weer opnieuw met de huids-
kleur beginnen.

AndeÍe modellen
Bijsommige modellen is hel oplassen of
je wel een geschikte mal kunt maken. Een
doonnede van het hoofdbl€ek ook erg
geschilt re zijn, alwas deze nietvan plas
tic. ̂ ls je modellen gebruikt waanTan je
niet weet uii welk maiedaalze bestaan,
kun je ze het bes t voorbehandel€n met
acrylveÍnis. Dat hecht zich goed aan de
bestaandeve laag. zo hebje minder kans
datje de vedm€t h€t \.envijderenvàn de
rubbe Imal meelreLt. Bijde neus is hei
even uitldjkenhoe je demal latflvan het
odgineel wegsnijdt.

Bij het hoold heb il< geen steunmal
gemaak| Dat bleek niet nodig te zijq h€r
model zelf$'as niet zo groot en de randen
aan de zijLantvan de malbleken ai vÍij
stevig te zijn. InLleuren naar eigen
inzicht, een plankje van juist formaat

maLen en de doo$nede bevesligen met
goede 1ijm. Als je eÍ nog een schildedi
hàakje aanvast maakl, heb je een mooie
Íeplica vaneen oud anatomisch model.
Het fomaat van hei hoofd is ongeveer to
bij ,], cn.

zêlf knutselên of kopen?
Als je het een uildaging vindt, kunje het
best zelfmaar aan de slag gaan. Her
gebruikte maieriaal en de weÍkwijze zijn
uitgebrcid beschreven en te zien o!
\f ww.zootnck.nl/gipsf recticum.hlm.
Heb jeweini8 tijd, dan kunje de gips€n
modellen ook bestellen. Onbeschilderd
uiteraard.
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De tubberen mal tlan het haafà
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