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Werken met kosteloos materiaal 

 

PICASSO  1881-1973     

Picasso was een kunstenaar die bekend is geworden om zijn moderne 

kunst. 

Picasso was graag aan het experimenteren. Hij gebruikte soms heel 

nieuwe materialen voor ruimtelijk werk. 

In 2005 heeft het Kroller Muller museum een kunstwerk aangekocht 

van Picasso. 

Het werk is gemaakt van kosteloos materiaal. Dit was schokkend in de 

tijd toen het gemaakt werd. 

Het heeft bij de verkoop  vele jaren later wel 13 miljoen opgeleverd! 

 

Experimenteren = uitproberen, ontdekken 

 

Techniek: breien of……. 

Materiaal: wol, plastictassen of…..  

Gereedschap: breinaalden of……. 

Werkwijze  
1. Ga eerst bepalen met welk materiaal je wilt werken en wat je 

gaat maken 

2. Verzamel de spullen die je nodig hebt. Hier wordt verder 

uitgelegd hoe je van plasticzakken een tas kan maken. 

Breien:Ga eerst leren breien 

3. Pak een proeflapje en kijk bij de leiding of een klasgenootje 

hoe je moet breien 

4. Probeer daarna te leren opzetten 

5. Gelukt? Kan je het een beetje makkelijk? 

6. Verzamel mooie gekleurde plastictassen 

7. Knip van deze tassen hele lange draden. Dit doe je door een 

hele lange strook van ongeveer een centimeter dik te knippen. 

Knip in een spiraal. Je kunt zo van de tas een superlange draad 

maken. Rol deze draad op tot een knot. Hoe meer knotten je 

verzamelt hoe mooier je straks streepjes kunt breien. 

8. Zet 30 steken op. 

9. Brei nu net zo lang totdat je een tas kunt maken. Je kunt de tas 

dubbel maken. Wanneer het moeilijk gaat kan je ook maar 1 

kant breien. 

10. Werk je tas af. Naai hem aan elkaar. Voor de stevigheid kan je 

er een plastictas in maken. 

11. Maak een handvat. Dit mag van stof of van plastic of gebruik 

gewoon een andere mooie plastictas. 

Succes! 
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