
EEN HOEPELROK (VOOR MENSEN MET EEN DIK GAT). 

KLEEDJE/AANBRENG 

Mevrouw Knip komt verward aan op het speelplein. Morgen wordt het startsein gegeven van een grootse 

theaterproductie. De kostuums zijn echter met de noorderzon verdwenen. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Oude rokken (korte en lange), hoepels, pvc-buizen, schaar, naald, garen, nietjes, naaimachine, stukjes stof, 

lintjes, klein KWM-materiaal, stevige ijzerdraad, rattenstaartjes (kabelbinders),... 

SPEELIMPULSEN           

De basis 

 

Hoepelrokken komen uit de 18de eeuw. De dames droegen graag zeer brede rokken. Om de rokken breder te 

maken, staken ze er hoepels in. Met een simpele rok en een beetje handigheid waan je je zo terug in de 18de 

eeuw. Neem een rok, pak een hoepel of een pvc-buis en naai die onderaan in je rok. PVC kan je makkelijk 

plooien in de juiste richting. Het naaien kan je doen met een naaimachine of met naald en draad. Een 

gemakkelijkere maar iets mindere duurzame manier is door het vast te nieten of door gebruik te maken van 

rattenstaartjes. Zwieren met je rok zal nog nooit zo plezant geweest zijn. 

 

Extraatjes 

- Wil je je rok nog een beetje breder maken, zet er dan een extra stukjes stof in. 

- Je rok hoeft niet altijd lang te zijn, leuke effecten krijg je ook met korte rokjes. 

- Versier je rok verder met stukjes stof, lintjes, rietjes, bekertjes. Je kan het zo gek niet bedenken. 

- Als eens gedacht om hoepeltruien, of hoepelmouwtjes te ontwerpen? 

- Een hoepel hoeft niet altijd mooi rond te zijn. Met sterk ijzerdraad kan je de gekste vormen ontwerpen. Met 

pvc-buizen kan je van je 'hoepel' een leuk vierkant of rechthoek maken. 

- Je kan ook meerdere 'hoepels' onder elkaar naaien om nog meer effect te krijgen. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Kinderen die liever geen hoepelrokken maken, kunnen zich in dezelfde activiteit uitleven door te acteren, het 

podium terug op te bouwen, te sminken, à 

 

Een voorbeeld is leuk maar laat de kinderen vrij in het maken van hun rok. Een hoepelrok hoeft niet altijd rond 

te zijn. Wie weet zijn de rechte vormen in de toekomst wel terug te vinden op de catwalk in Paris? Een 

naaimachine geeft leuke resultaten en geeft voor de kinderen net dat ietsje meer. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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