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Textiel zijn materialen gemaakt van verschillende soorten draad. 
Omwikkelen is een techniek waarbij je draden tot een steviger geheel maakt door de draad om een kern te draaien. 

 

Techniek: wikkelen 

Materiaal: draad 

Gereedschap: schaar 

Info:  wikkel knoop      
 

Opdracht: Maak een knotje 

   Leer om draden vast te zetten 
We gaan oefenen in opruimen, draden uit de knoop halen en nieuwe bolletjes maken. 

 

Werkwijze: 
1. Wanneer we werken met draden is het handig om de draden netjes te houden 

2. Dit kan op verschillende manieren 

 Op kartonnetjes 

 In knotjes (bolletjes)  

Het is in alle gevallen handig om goed te kunnen (om)wikkelen.  

3. Bolletjes kan je wikkelen om kartonnetjes of beginnen om je pink en duim (filmpje volgt zsm) 

4. Pak een begindraad en wikkel om je vingers. Niet te strak: je vingers moeten er wel weer uit kunnen! 

5. Haal het van je vingers en wikkel de draad er netjes omheen. Verander steeds een klein stukje van 

richting zodat de draad goed wordt verdeeld 

6. Genoeg draad? Knip de draad af. 

7. Zorg ervoor dat de losse draad wordt weggestoken in de laatste wikkel.  wikkel knoop      

8. Laat het uiteinde nog wel duidelijk zien zodat de draad weer makkelijk opgepakt kan worden. 

 
Tip: wanneer je goed opruimt, hoef je nooit draden uit de knoop te halen en hou je meer materiaal over! 

 Bij breien en haken werk je van de knot (je draad gaat maar door) 

 Bij borduren, naaien en weven werk je met draden  (zie info basis voor tip) 

 Zorg ervoor dat alle losse draden vast komen te zitten: wikkelen of wegsteken 

 Zoek van een bol altijd de begindraad: ga niet zomaar ergens aan trekken of in knippen! 

 

  

  

Vervolgopdracht: 

1. Wikkel een spinnetje om een krantenprop.  

2. Steek hier stukken 4 ijzerdraden door. 

3. Dit worden 8 poten. Omwikkel deze ook.  

4. Borduur of plak een paar oogjes. (leuk: beweegbare oogjes!) 

Zo hoort het NIET 

Einddraad wegsteken onder een omwikkeling Einddraad wegsteken in een karton-knipje (inkeping) 

http://www.youtube.com/watch?v=syUQgK5o2uA
http://www.youtube.com/watch?v=syUQgK5o2uA

