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BORDUREN       LAUWERKRANS     2 LESSEN 
 

Vroeger was er maar één winnaar per wedstrijd,alleen maar een eerste plaats. Deze kreeg de 

titel en een lauwerkrans. Een krans gemaakt van laurierbladeren. 

Op zijn lauweren rusten is een spreekwoord dat betekent dat je het rustig aan doet. Dit komt 

van de gewonnen lauwerkrans. De prijs is binnen  en daar teer je wel een hele poos op. 

 

 

 

 

 

 

Lees eerst dit: 

Techniek: naaien  

Materiaal: vilt, garen en ijzerdraad  

Gereedschap: schaar, naald  

Info:  kransen 

 

 

Extra: (verrijking / creativiteit)  Door mooie borduursteken op de blaadjes te borduren maak 

je je krans nog fraaier. 

 

Inhoud doedoos:  

  Vilt in verschillende kleuren (10) 

  IJzerdraad  

  Garen in verschillende kleuren (10)  

  Naalden (10) 

  Omtrekmal voor blaadje (10) 

  Voorbeeld met rijgsteek en verrijkingssteken. 

  Rondbuigtang (1) 

 

LET OP:  Controleer altijd of de doedoos compleet is. Dit werkt prettiger voor iedereen. 

  Is materiaal op? Meld dit op tijd bij de leerkracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/overig-techniek/


 

 

En nu aan de slag! 
 

Stap 1  Kies de kleuren vilt die je wilt gaan gebruiken. 

   Gebruik je één kleur? Allemaal kleuren door elkaar? 

Stap 2  Teken met krijt de blaadjes op het vilt. Doe dit aan één rand van het vilt.  

   Wanneer je wilt kan je gebruik maken van het malletje van een blad.  

   Trek deze dan zo dicht mogelijk naast elkaar om.  

Stap 3  Knip de blaadjes uit. 

Stap 4  Borduur in het midden van de blaadjes de hoofdnerf.  

   Dit doe je met de rijgsteek. 

   Je begint met een knoopje; anders vallen de blaadjes straks allemaal af. 

Stap 5  Lees de techniek OMWIKKELEN. 

Stap 6  Wanneer je al heel veel blaadjes hebt pak je een stuk ijzerdraad. 

   Leg de blaadjes met de draad op de ijzerdraad.  

  Wikkel met een andere draad alle blaadjes één voor één vast.  

Stap 6   Is de tak lang genoeg om een passende krans te maken?  

   Buig  het ijzerdraad op maat.  

   Maak van de  scherpe uiteinden  een lus met een rondbuigtang. 

Stap 7  Maak de  tak mooi af door ook de uiteinden te omwikkelen. 

Stap 8  Wanneer je tevreden bent over je werk, laat dan je werk beoordelen door de 

   leerkracht. 

 

 

 

LET OP:  Laat nooit losse NAALDEN slingeren! Altijd in je werk of een papiertje  

   steken. 

  Je naam kan je op een papiertje zetten en dit kan je vast maken met een  

   SPELD. 

  

 


