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Voor moeder op Moederdag of voor een klasgenootje bij een afscheid of voor een creatieve vriendin of een jarige juf of…. 

 

Techniek: Tekenen, verven, of fotograferen, knippen, lamineren 

                  Haken, knopen, koorddraaien, vlechten, omwikkelen 

Materiaal: Afhankelijk van techniek, naald met scherpe punt (prikpen + mat) draad (voor een luxe cadeau :zilverdraad ) 

Gereedschap: Lamineerapparaat , lamineervellen, schaar 

Info:  papier en karton  tekenen  kleuren   inkt  verven  textiel knopen wikkel knoop   omwikkelen stukjes.   

   

Werkwijze: 
1. Bepaal welke ’hangers’ je gaat maken   

 Plaatjes uit tijdschriften 

 Foto’s van klasgenootjes 

 Tekeningen in welke techniek dan ook 

 Bij tekeningen is het handig om voor en achterkant te maken op 1 blad 

2. Knip je werk in het juiste formaat 
 Een kopieer apparaat kan vergroten en verkleinen ;) 

 Kies je voor dezelfde vorm, verschillende soorten?  

 Knip je randjes weg of juist niet? 

3. Lamineer je werk 
 Bij foto’s en plaatjes is het handig om met een plakbandje voor en achterkant aan elkaar te koppelen. Door de statische 

werking van het plastic gaan de plaatjes anders zitten dan gewenst 

 Je kunt ook gekleurd papier aan de achterkant plakken. In dezelfde maat of juist net iets groter of anders van vorm 

 Hou genoeg ruimte tussen de hangers om goed ingekapseld in het lamineervel te komen 

4. Bepaal welke soort ketting je gaat maken 

5. Kies een kleur draad 

6. Kijk / leer de techniek die je nodig hebt (zie info) 

7. Rijg de hangers aan een draad 
            Handig voor jonge kinderen is om eerst de gaatjes voor te prikken met een prikpen 

8. Ga nu aan de slag met de gekozen techniek. Zo nu en dan knoop / haak / …. Je de hanger vast. 
                Kies of je dit met regelmaat doet of juist een beetje afwisselend 

9. Wat voor sluiting ga je maken? Een gewone knoop?  Een haakje en een echt of geknoopt knoopje?  

Bij zilverdraad een officiële sluiting? 

10. Pak je cadeautje mooi in.  doosjes   cadeaupapier   

Veel plezier bij het geven (maar vooral ook bij het maken!) 

 

 

 

 

 

 

Tekeningen op papier  Tekeningen op papier Foto’s van werkstukken 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/papier-en-karton/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/tekenen/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/tekenen/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/inkt/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/verf/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/textiel/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/knopen/
http://www.youtube.com/watch?v=syUQgK5o2uA
http://www.youtube.com/watch?v=BllHqMH1ls8
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/doosjes/
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/StijfselMarmeren.pdf

