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Hoe maak je perkament na met papier?

Wil je papier echt oud laten lijken? Dat kan. 
Er zijn verschillende manieren of methodes om papier oud te maken. 
Bijna geen enkel papier zal er echt hetzelfde uitzien.
Je kunt verschillende soorten papier gebruiken.
Van dun kopieerpapier tot heel dik karton. 
Hoe dikker het papier, hoe langer het duurt.

Wat heb je nodig?
•  een wit blad papier (postkaartformaat)
•  een theezakje
•  papieren zakdoeken
•  een waterkoker met water

•  een kom
•  een kop
•  koffiepoeder
•  een handdoek
•  een koffielepel

Methode 1
1. Eerst doe je een theezakje in een kop.
2. Vraag aan de juf of meester om heet water in je kopje te gieten.
3. Laat het water nu even afkoelen.
4. Neem ondertussen een blad papier. Maak een prop van het papier. 
5. Wrijf de prop weer glad tot je opnieuw een mooi blad hebt.
6. Trek daarna met het theezakje strepen over het papier heen. 
7. Zorg ervoor dat de strepen overlappen. 
8. De strepen mogen wat schuin lopen.
9. Druk tot slot met een papieren zakdoek het blad droog.
10. Herhaal stap 4 en 5 totdat je de gewenste kleur bereikt.

Methode 2

1.  Eerst leg je een theezakje in de kom.
Als je heel donker papier wilt, kun je meer dan één theezakje gebruiken. 

2. Vraag de juf of meester om heet water in je kom te gieten.
3. Scheur dan voorzichtig de randen van je papier. Het mag een beetje slordig zijn.
4. Laat het papier nu langzaam in de kom zakken. 
5.  Het is niet erg als er vouwen in het blad komen.

Gekreukt papier lijkt ouder.
6.  Laat het water afkoelen. 

Leg je handdoek ondertussen klaar.
7.  Haal nu het papier voorzichtig uit het water en leg het op de handdoek.

Dep je papier al een klein beetje droog met een papieren zakdoek.
8. Vul daarna een halve koffielepel met koffiepoeder.
9. Strooi de koffie over het natte papier.
10. Wrijf het poeder voorzichtig een beetje uit met de papieren zakdoek.
11. Leg het papier op de verwarming om te drogen.
12. Draai het papier tot slot af en toe om. Als je dat niet doet, kreukt het papier.

Nu heb je twee vellen perkament, klaar om erop te schrijven. Welk vind jij het mooist?
Tip!? Schrijf met zwarte inkt of stift.


