
 

Glutenvrije Knutselmaterialen 2023  
  

TEKENMATERIAAL & KNUTSELMATERIAAL  

Leverancier Producten  
Bruynzeel-Sakura B.V. 
 

Alle producten van Bruynzeel zijn glutenvrij.  Bijv: viltstiften, kleurpotloden, verf, krijt.  
 

 

HAVO 
www.havo.com  
 

Alle producten zijn glutenvrij. Havo verkoopt producten van het merk Creall, o.a.: 
- Stoepkrijt 
- Kleurpotloden, stiften 
- Oliepastels 
- Waskleurstiften 
- Klei 
- Verf 

 

SES-Creative 
www.ses-creative.com  

Bijna alle producten van SES zijn glutenvrij.  
LET OP: Met uitzondering van onderstaande producten, deze bevatten mogelijk sporen van gluten: 
- SES zoutdeegfiguren 
- SES zeepjes gieten 
- SES galaxy zeepjes gieten 

 

Stabilo 
www.stabilo.com  

Alle producten van Stabilo zijn glutenvrij.  

Studio Skinky 
www.studioskinky.com 

De krijtjes van Playon Crayon zijn glutenvrij.  

Heutink 
www.heutink.nl  

Alle huismerkproducten van Heutink zijn glutenvrij.  
Bijv: Potloden, gummen, stiften, krijt, houtskool, klei, schmink 

 

Royal Talens Alle producten zijn glutenvrij waaronder de merken Ecoline, Sakura, Bruynzeel, Talens,  
Voorbeelden van producten zijn bijv. de Panda krijtjes, Wasco waskrijt, Ecola verf (dit wordt veel op 
scholen gebruikt) 
 

 

Allerion 
https://www.allerion.nl/  
 

Magisch zand is glutenvrij.  
LET OP: klei van Allerion is niet glutenvrij. 
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LIJM    

Leverancier Producten  
Henkel 
www.henkel.nl  

Alle soorten Pritt Stick is glutenvrij.  

Tesa B.V. 
www.tesa.nl  

Glutofix is glutenvrij.  

KLEI   

Leverancier Producten  
HEMA B.V. 
 

Modelleerklei, kleiset met vormen, kleiset zijn glutenvrij 
 

 

SES-Creative 
www.ses-creative.com  

Alle kleisoorten zijn glutenvrij  

Heutink 
www.heutink.nl 

Alle kleisoorten zijn glutenvrij oa creall  

Jovi 
www.jovi.es  

Klei vegetable based modelling clay plastilina en air dry clay is glutenvrij.  
LET OP: soft playing dough is niet glutenvrij 

 

FILA 
www.Fila.it  

DAS klei is glutenvrij  

Creativ Company 
https://www.cchobby.nl  

Softy boetseerklei (alle kleuren) zijn glutenvrij  

BALLONNEN    

Leverancier Producten  
HEMA B.V. Ballonnen van HEMA zijn glutenvrij.  
Acid B.V. 

Verkrijgbaar bij De Blokker 
Alle ballonnen zijn glutenvrij.  

Folat B.V. 
Verkrijgbaar bij Albert Heijn 

Alle ballonnen zijn glutenvrij.  

SCHMINK PRODUCTEN  
Grimas B.V.  
www.grimas.nl  

Alle producten zijn glutenvrij.   

Goodmark Group Europe 
www.goodmarkgroup.com 

Alle producten zijn glutenvrij.   

Bruynzeel- Sakura B.V. 
 

Alle producten van Bruynzeel zijn glutenvrij. 
 

 

Superstar B.V. 
www.superstar.nl  

Alle producten van Superstar zijn glutenvrij.   
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