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Textiel is over het algemeen slap. Lappen van textiel kan je ergens overheen hangen, draperen. Uit zichzelf 

kan textiel niet een vaste vorm hebben, tenzij…. 

 

Techniek:  Vormen, knippen, scheuren 

Materiaal:  Textiel (oude t shirts, draden, lappen…..) textielverharder 

Gereedschap: Schaar, onderlegger, schort, schaaltje of bakje 

Info:   Textiel Info (even doorklikken naar *verschillende verharders en *wat is textiel) 

 

Opdracht:   Maak kennis met textiel, de 

eigenschappen en verharder 
 

Werkwijze: 
1. Bekijk de afbeeldingen en / of voorbeelden 

2. Ga allemaal textielsoorten verzamelen 

3. Scheur of knip de textiel in banen of lappen 

4. Je zult zien dat bij het scheuren bij sommige lappen lossen 

draden ontstaan. 

Vind je dat mooi: houden zo 

Vind je dat lelijk: knip ze maar weg. 

5. Pak een schaaltje of bakje met verharder. 

6. Doop de lapjes in de verharder en knijp ze goed uit 

7. Zorg ervoor dat de verharder door en door het 

materiaal geknepen zit: nergens meer droge delen! 

8. Hoe meer je de textiel droog knijpt 

 Hoe sneller je werkt droogt 

 Hoe minder verharder je nodig hebt 

9. Leg de lappen op 

 Een vel papier 

 Een onderlegger 

 Een enkele lap 

 Een stapeltje  

 Met losse draden en zonder…. 

 Hang ze aan een waslijn 

 Hang ze over een dop 

 Overlap ze over een vorm die je wilt (schaal, kommetje, vaas) 
Het kan handig zijn om wat vaseline (of handcrème oid) over de vorm te smeren. 

Let dan  op:  

Moet de vorm er weer uit? Dan kan deze niet verbreden naar boven toe  

Door het verharden van het textiel zal de vorm er niet meer uit kunnen 

 ….. 

10. Wat gebeurt er allemaal? 

11. Laat de spullen goed drogen 

12. Kijk en vergelijk wat er is gebeurd, wat mooi is en wat niet, wat handig is en wat 

niet…. 
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