Handvaardigheid

De Regenboog

THEMA

Woudhuis 5/6 7/8 Osseveld 5/6 7/8

OLYMPISCHE

BORDUREN CLUBNAAM OF LOGO

SPELEN
2 LESSEN

Een logo is een beeld waaraan een merk of naam of club te herkennen is. Vaak zitten er de
eerste letters van een naam in. Soms ook een herkenbare vorm. Je kent vast wel het logo van
Albert Heyn (AH) of Nike.

Lees eerst dit:
Techniek:
borduren
Materiaal:
borduur stramien , borduurdraad
Gereedschap: naald, schaar.
Info:
borduren
Extra:

ook leuk: logo weven

(verrijking / creativiteit) maak je werkje nog mooier door extra lijnen te
borduren. Je kunt ook kralen opnaaien.

Inhoud doedoos:
10 borduurnaalden
10 x borduurgaren
borduurstramien
steken voorbeelden

LET OP:

Controleer altijd of de doedoos compleet is. Dit werkt prettiger voor iedereen.
Is materiaal op? Meld dit op tijd bij de leerkracht

Verder:

Scharen en bordkrijt kan je in de klas bij de leerkracht vinden
LOGO meenemen wanneer je dat wilt namaken.

En nu aan de slag!

Stap 1

Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8
Stap 9

LET OP:

Kijk naar de clubnaam of naar het logo wat je wilt maken.
Maak een mooie verdeling op een papier, net zo groot als het werk dat
je wilt gaan borduren.
Overleg eerst met leerlingen en daarna met de leerkracht of je ontwerp goed is.
Teken het werk heel voorzichtig met potlood op je stramien. Het potlood blijf
je zien dus doe het heel dunnetjes!
Lees de techniek BORDUREN
Zoek de PLATSTEEK
Zoek een mooie kleur draad. (denk aan de DRAADLENGTE)
Ga AANHECHTEN
Borduur met platsteken tot je werk er duidelijk en netjes uitziet.
Denk steeds aan het aan en afhechten!
Wanneer je tevreden bent over je werk, laat dan je werk beoordelen door de
leerkracht.

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.

