
ZEEFDRUKTE, DRUK, DRUK, DRUK OP JE T-SHIRT 

KLEEDJE/AANBRENG 

Miss Zeef heeft massaal veel oude nylonkousen op overschot! Misschien kunt ge daar toffe nieuwe kleren mee 

ontwerpen? 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Oude houten kaders van de kringloopwinkel of je oma's zolder, oude nylonkousen, witte houtlijm, textielverf, 

stoffen dingen om op te drukken. 

SPEELIMPULSEN           

De basis: 

- We maken een kader om te drukken: span een stuk nylonkous over het houten kader en maak dat vast met 

een nietjesschieter. 

- Kies je tekening: blader samen in boekjes, zoek op het internet, laat je fantasie de vrije loop of teken je 

favoriete nieuwe logo. Teken dat over op het gaas. 

- Tijd voor het echte werk: maak alle vlakken waar je GEEN verf wil zien toe met houtlijm en laat drogen. Da's 

het handigste met een fijn penseeltje. 

- Zorg voor wat spankracht op je te bedrukken stukje stof: vastmaken op de tafel, een stevig stuk karton.. Leg 

je kader er stevig op: het mag niet meer verschuiven. 

- Neem een bankkaart, leg een hoopje textielverf aan één kant van het kader en strijk het over de gedroogde 

tekening 

 

Extra impulsen 

- Wat zou het geven als we kleuren mengen? Verschillende vlakken in een ander kleur verven? Of een 

regenboog-bedrukking maken door kleine hoopjes met verschillende kleuren verf uit te strijken? 

- Ontwerp zelf je eigen logo, voor je kamp, je pas opgerichte speelpleinband of nog veel meer: een simpel 

plaatje en een lijfspreuk in een cool lettertype zijn een toffe combinatie. Het internet en een printer bieden 

stukken meer mogelijkheden! 

- Al gedacht aan het bedrukken van een speelpleinvlag? Of alle keukenhanddoeken of gordijnen van het 

speelplein of het tienerlokaal? Of je ondergoed of een strandlaken? Misschien zelfs een kledinglijn met je eigen 

logo erop? 

- Een sjabloon van je eigen naam maken kan ervoor zorgen dat je nooit meer iets kwijt bent. 

- Een héél T-shirt vol drukken met een klein logo geeft wellicht ook een leuk effect! Of maak je logo en kader 

net zo groot dat het indrukwekkend wordt. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Het kan tof zijn om hier een week-activiteit van te maken en elke dag een stukje te doen: zo overbrug je de 

'lijm-droog-tijd' met andere activiteiten. 

 

Let bij de logo's op dat ze niet te gedetailleerd zijn, anders wordt het knoeien met de lijm 

 

Fixeren kan je achteraf door te strijken op de droge tekening: dan gaat het er zelfs in de was niet meer af.  

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

