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Terug in de tijd: de soms gave geschiedenis, de soms trieste tijd …. komt tot leven door te knutselen! 
Kijk ook bij Canon en Cultuur voor Nederlandse geschiedenis  EnToen.Nu : Anne Frank                Afbeelding : wo2verzameling.weblog.nl 
Jodenster uit de tweede wereldoorlog. De gehate gele Jodenster, de Mageen David. De gele Davidster is vanaf 3 mei 1942 verplicht gesteld door de bezetter in Nederland. Dit is 

een Duits exemplaar. In Frankrijk stond er “Juif” op, Frans voor Jood. Of soms stond er alleen een J voor Jood op. Een sterk staaltje oorlogsverschrikking. De Jodensterren 

werden geproduceerd op grote rollen geel katoen. De stippellijn markeerde waar deze afgeknipt en opgenaaid diende te worden. De gele ster moest door de drager zelf worden 
betaald inclusief de textielbon…  Wikipedia over de Jodenster. 

 

 
 

Achter elke Jodenster die gedragen werd, zit een verhaal. 
Probeer verhalen te achterhalen en de geschiedenis persoonlijk te maken. 

We gaan een soort ‘museum’ maken waarbij we op de Jodenster een naam, jaartal, bijzonderheid borduren. 

Kijk in de bibliotheek voor meer informatie. Werk deze informatie uit op een blad. Bepaal vervolgens wat je op jouw ster borduurt. 

 

Techniek: Knippen, borduren 

Materiaal: Vilt, draad van zwart katoen of wol 

Gereedschap: Scherpe schaar, naald met scherpe punt 

Info:    textiel   borduren   werken met draden  Bijlage: werktekening Jodenster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stippelrand met rijgsteek 
 

Hierbij wordt de draad op en neer door de 

stof heen getrokken. Deze steek wordt 

gebruikt om stof te rimpelen en om 

hulplijnen aan te geven. Neem voor 

hulplijnen een afstekende kleur garen, dit 

wordt later toch weer verwijderd. 

 

De dikke rand met stiksteek 

 

Steek de naald in de stof en kom enkele 

millimeters verder op de naailijn weer 

boven. Steek nu halverwege de afstand 

tussen de twee insteekgaatjes weer in en 

kom steeds een steekafstand verder weer 

uit de stof naar boven. 

 

http://www.adlj.nl/laed/2011/11/24/canon-cultuur-2/
http://www.entoen.nu/annefrank
http://wo2verzameling.weblog.nl/de-tweede-wereldoorlog/gele-davidster-jodenster-uit-de-tweede-wereldoorlog/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodenster
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/textiel/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/22/borduren/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/22/overig-textiel/
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