
 
 

Handleiding krijtverftekeningen – actieweekend 21 – 24 januari 2021 

1. Print de sjablonen af op A4 of A3 papier  

Er zijn 4 verschillende tekeningen mogelijk (combineren is toegestaan      ):  

- Kernwapens zijn illegaal 

- Nonukes.be  

- Kernbom achter tralies  

- Symbool ICAN  

2. Cutter de tekening uit. Let op soms moet je een extra streepje toevoegen zodat het een geheel 

blijft. (Zoals bij de letter R, A, P, O, B, symbooltje nucleair, peace -teken) → Zie op de foto’s 

hieronder  

3. Teken het sjabloon over op karton. (Hoe dunner het karton, hoe beter de afdruk.) 

4. Cutter het sjabloon uit 

5. Overspuiten met krijtverf (400ml → 2 m2 ): spuitbus 20 cm verticaal erboven houden  

• https://www.schleiper.com/onlinecatalogue/series/8929-montana-chalk-spray-tijdelijk-krijtverf-

spuitbuss-

400ml?lang=nl&fbclid=IwAR3gATNMMBKhliuDlMHiaH09Koxe4FQLTkqHNjYKuhlYUe2kKoqCQg5I0

d0 

• https://suitupshop.nl/spuitbussen/mtn-pro-400ml-krijtspray/ 

• https://www.nonpaints.com/be/montana-chalk-spray-spuitbussen-400ml 

Als je geen krijtverf hebt, is er natuurlijk ook steeds de mogelijkheid om over het sjabloon te 

tekenen met gewoon stoepkrijt. Dit duurt een beetje langer maar zorgt minstens voor een even 

mooi resultaat! 

6. Neem een foto van het resultaat en post het op Facebook. Tag @nonukes.be in je bericht en 

vermeld in welke gemeente je stoepkrijttekening te bewonderen valt. Voeg eventueel een 

hashtag toe: #nuclearban #kernwapenverbod 
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Sjabloon 1: NONUKES.BE 

 

 

Snij de zwarte letters uit. Let op bij de O en B, streepje laten om het patroon aan elkaar te houden!  

 

Sjabloon 2: Kernwapens zijn illegaal  

 

              

Knip de zwarte letters uit. Let op bij de A en R, een streepje extra houden om het patroon aan elkaar te houden.  

                          
 



 

 

Sjabloon 3: Bom achter tralies  

 

 
 

Snijd alles uit die niet bourdeaux is, om het tekentje van nucleair te behouden moet je het lichtblauwe behouden.  

                           
 

Sjabloon 4: teken ICAN  

 
                                                                                                                                                         

Snijd het bourdeaux uit het blad, om het patroon aan elkaar te houden moet je wat aangeduid is in het lichtblauw 
behouden.  

            


