Handvaardigheid De Regenboog

THEMA

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

OLYMPISCHE

NAAIEN CLUBCAP

SPELEN
2 LESSEN

Vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw veranderden de Spelen.De tv maakte er een
wereldgebeuren van. Sponsors uit het bedrijfsleven hielpen de Spelen meet te betalen in ruil
voor reclame. Ook mochten vanaf toen profs meedoen (mensen die betaald sporten)
Voor die tijd waren de Spelen alleen voor amateurs.
Aan veel kleding kan je zien welk bedrijf de speler sponsort: hun logo of naam staat er
duidelijk op.

Lees eerst dit:
Techniek:
naaien, borduren
Materiaal:
lappen stof, borduurdraad
Gereedschap: naald, schaar, spelden
Extra:

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

Inhoud doedoos:
10 naalden
10 borduurnaalden
lappen stof om te versieren
lappen stof als basis
10 x klosjesnaaigaren
10 x borduurgaren
vulmateriaal
spelden

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.
JE HEBT EEN OUDE PET NODIG
Heb je zelf nog flitsende ideeen?

En nu aan de slag!

Stap 1
Stap 2

Stap 3
Stap 4
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Pak je pet en pak lappen stof in de clubkleuren
Maak een ontwerp. Teken dit eerst op papier. Kijk daarbij naar de materialen
die je kunt gebruiken.
Ga je alleen met kleuren werken?
Ga je proberen een logo na te borduren of na te naaien?
Ga je met ijzerdraad hoge dingen maken?
Wat kan je verder allemaal verzinnen?
Bespreek je ontwerp met de leerkracht
Lees de techniek NAAIEN en BORDUREN.
Knip de lapjes op maat en speld ze op je pet vast.
Naai alles goed stevig vast. Hou rekening met de naairegels.
Ben je tevreden? Laat de leerkracht je werk zien en beoordelen.

TIP: je naam kan je op een papiertje schrijven en met een speld vastmaken.

