ATELIER NAALD EN DRAAD.
KLEEDJE/AANBRENG
Oma Georgette en opa Sjarel brengen een bezoekje op het speelplein. Ze zijn het rusthuis beu. Het is er te
rustig. Het is gedaan met oud zijn en tijd om hun oude glorie terug te laten herleven.

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

Vilt, naalden, knopen, wol, karton, schaar, lijm, stukjes gekleurd papier,…

SPEELIMPULSEN
Portemonnee of handtas van vilt: snij twee identieke figuren (vierkant, halve cirkel) uit in de viltlapjes. Naai
deze aan elkaar met grove steken (één kant laat je open). Naai nu nog een flapje eraan vast dat je kan sluiten
met een knoop, drukknop, lusje, ...
Voor de handtas maak je er nog een draaglijn aan vast.
Popjes uit wol: neem een stukje karton tussen de 10 en de 25 cm lang en een 5 à 10 cm breed. Neem een bol
wol en draai deze rond dit stukje karton. Indien je wilt, kan je ook meerdere kleuren gebruiken. Wanneer je
popje dik genoeg is, knip je langs één kant de draden door. Je haalt de wol van het stukje karton. Je maakt
het hoofdje door de wol samen te binden met een touwtje. Dit doe je ook voor het lijfje. De armen en benen
kan je maken door vlechtjes te maken. Aan het hoofdje kan je haar bevestigen en het gezichtje maak je door
uit papier alles te knippen en op te plakken.

BEGELEIDERSTIPS
Als je er niet de hele tijd zelf mee wil bezig zijn, zorg dan voor een naald met een groot genoeg oog, zodat de
kinderen zelf de draad aan de naald kunnen bevestigen. Nodig eens een aantal oma's en opa's uit om een aantal
activiteiten van vroeger te komen aanleren. Zij kennen allicht nog een aantal speelgoedjes om zelf te
knutselen.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

