Wist je dat?:
Vroeger heb je vast wel eens indiaantje gespeeld. Tegenwoordig zijn er allemaal verkleedkleren te koop en
kan je zelfs speelgoed wigwams kopen. Een wigwam is een indianentent. Maar wist je dat de indianen zelf
deze tent een tipi noemen?
Tegenwoordig wonen de meeste indianen gewoon in huizen net als ieder ander. Nog enkele indianen wonen
in tipi’s. Dat zijn vaak de mensen die in een Indianenreservaat wonen.
Techniek:
Materiaal:

knippen, scheuren, vormen, knopen
satéprikkers,(bij de toko kan je hele grote kopen! Takken zijn ook erg leuk!) lappen stof,
karton, klei, verf, onderleggers, pot glutofix, garen
Gereedschap:snoeischaar, schaar, onderleggers, schort
Tip:
de klei is voor de ondergrond: de satéprikkers blijven daardoor staan. Wanneer de klei later
droog is en afbrokkelt, kan je deze gewoon weer nat maken en herbruiken.
Een alternatief voor de klei is zoutdeeg. Een bodem van stevig ribkarton of piepschuim kan
natuurlijk ook.
Opdracht:
1. Pak 8 satéprikkers, een stukje touw en een klein bolletje klei.
2. Bind de satéprikkers boven aan elkaar vast. Doe dit zo strak mogelijk.
3. Druk het bolletje klei plat en steek de prikkers erin zodat het geraamte van de tipi ontstaat.
4. Kies een lap stof wat je wilt gebruiken als tentdoek.
5. Scheur stroken.
6. Wrijf de lappen aan beide kanten goed in met glutofix en vorm deze om de satéprikkers. De lappen
moeten door en door nat! Door te overlappen ontstaat straks stevigheid. Denk aan een ingang!
7. Wanneer je werk nat is, is het slap. Straks wordt het heel stevig wanneer het droogt. Werk netjes
zodat het geen rommeltje wordt!
8. Maak een ondergrond van karton. Wat maak je allemaal om je werk leuk te maken? Gebruik takjes,
zand, klei-resten die je overal verzamelt.
9. Schrijf je naam en groep op je werk.
10. Laat je werk bewonderen en beoordelen. Maak je met de andere tipi’s een heel dorp?
11. Ruim alle spullen netjes op.
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