Handvaardigheid De Regenboog

THEMA

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

OLYMPISCHE

NAAIEN VREDESDUIF

SPELEN
3 LESSEN

Tijdens de openingsceremonie worden uit kooien in het stadion honderden duiven los gelaten
als symbool van vrede.
Vredesduiven werden al losgelaten op de allereerste moderne Olympische Spelen in 1896.

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 (of zelf meegenomen rijst: dan blijft je duif zitten!)
Verder:

Scharen en bordkrijt kan je in de klas bij de leerkracht vinden.

LET OP:

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

En nu aan de slag!

Stap 1

Stap 2

Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Stap 7
Stap 8
Stap 9

Vouw de goede kant van de stof naar binnen.
Straks moet je het werk omkeren en zitten de naden daardoor netjes
aan de binnenkant. (net zoals bij de binnenkant van een T-shirt)
Trek de vorm van de vredesduif over op dubbelgevouwen stof
Doe dit met krijt zodat foute lijnen kunnen worden weg geklopt
Doe dit zo dicht mogelijk aan de kant om stof te sparen.
Steek een paar spelden door de duif (dubbele stof) zodat deze niet gaat
schuiven
Knip de duif uit. Maak een randje van 1 cm. extra zodat de naden straks stevig
worden.
Lees de techniek BORDUREN en NAAIEN.
Naai de beide delen aan elkaar. Doe dit over de krijtlijn.
Denk eraan: aanhechten en afhechten!
! Laat een stukje open waardoor de stof straks binnenstebuiten gekeerd
kan worden.
Haal alle spelden uit je werk. Keer de duif om.
Vul de duif
Hecht het gat. Doe dit met de HECHTSTEEK.

Maak de duif mooi op je eigen manier of neem de volgende stappen
Stap 10
Stap 11
Stap 12
Stap 13
Stap 14
Stap 15
Stap 16

Knip vleugels uit een lapje stof (aan de rand!)
Naai de vleugels op
Naai twee oogjes (kralen?) De snelste manier is 1 keer door steken en met drie
knoopjes vastmaken.
Naai de staart. (Drie keer zoals op de stippellijnen in stikken).
Maak je een snavel?
Maak je pootjes?
Bekijk het resultaat. Wanneer je tevreden bent ruim je de spullen op en laat je
het werk beoordelen.

