
Verven met mos 

Maak je eigen graffiti  

Introductie 
Wist je dat: 

 Slakken de mosverf heerlijk vinden?  
 
 Mos het beste groeit op poreuze 

oppervlakken, zoals bakstenen? 
 
 Mos geen wortels heeft, maar kleine 

celdraadjes waarmee het zich 
vasthecht aan de grond?  

 
 Mos zichzelf kan klonen? 

Stoepplantjes worden soms gezien als 
lelijk en ongewenst, maar ze kunnen ook 
mooi zijn. Op tafel zie je steeds vaker 
vaasjes met wilde bloemen staan. Mooie 
stoepplantjes zijn bijvoorbeeld een 
klaproos, akkerdistel, boterbloem en 
madeliefjes. Deze wilde bloemen zijn 
eigenlijk stoepplantjes, maar zijn dus 
ook heel fleurig.  
 
Naast dat stoepplantjes mooi op tafel 
staan, kan je ze ook gebruiken als 
graffiti. Hiervoor kan je mos gebruiken. 
Mos zit vaak als ware kunstwerkjes 
vastgeplakt aan de muren van je huis. 
Mossen komen bijna overal voor en 
gedurende het hele jaar. Als je goed naar 
mos kijkt zie je dat het uit hele kleine 
plantjes bestaat, van soms maar een paar 
millimeter groot.  
 
Mos groeit normaal hoe die zelf wilt, met 
hier en daar wat vlekken. Maar je kan ook 
zelf bepalen hoe het groeit, door verf 
van mos te maken. Mos heeft zure voeding 
nodig, met suikers en vooral veel water. 
Hiervan maak je de mosverf, zodat het 
goed kan groeien. Wat voor mooie 
tekeningen kan jij maken met mos? 
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Bedacht door:  
Esmeralda, Lisa, Amy en Marieke 



Verven met mos! 
Stap 1: Verzamel een flinke 
hand mos. Dit kan je vinden 
tussen de stoeptegels en op 
vochtige bakstenen. 

Stap 2: Was het onkruid en 
breek het in stukjes. Doe het 
daarna in de blender. 

Stap 5: Schenk het 

mengsel in een kom.  

Tip! 
Heb je een foutje gemaakt 

tijdens het schilderen? 
Geen paniek! Je kunt li-

moensap als gum gebruiken. 

Stap 3: Voeg twee kopjes yoghurt, een 
theelepel suiker en een klein beetje van 
het water toe aan het mos.  

Tip! 
Neem een schepje mee om 
het mos weg te krabben. 
Dan krijg je geen vieze 

vingers! 

Stap 4: Zet de blender aan en wacht tot er 
een papje ontstaat.  
 

Stap 6: Schilder op een muur of stoeptegel 

jouw creatie. Controleer je muurschildering 

een aantal keer per week. Als het droog 

weer is, besproei dan de tekening met een 

klein beetje water.  


