
Dag 4de leerjaar  

Helaas kunnen we elkaar nog even niet zien en kunnen de muzische lessen niet doorgaan. Aangezien 

het 10 mei Moederdag is en we niet heel veel tijd hebben, geef ik de knutselopdracht mee voor 

thuis. Zorg er dus voor dat mama niet in de buurt is.  

Wat gaan we maken? Spanneeeennnnd!!!  

We maken deze fan-TAS-tische tas voor een fan-TAS-tische mama.  

 

Om deze tas te maken werken we in verschillende stappen.  

1. Schrijf met potlood in een eigen gekozen lettertype de zin “ fan- tas-tische mama van ( dan je 

eigen naam)  

2. Nadien gaan we een bepaalde verftechniek gebruiken namelijk het pointillisme. Bekijk eerst 

de filmpjes met wat meer uitleg over pointillisme. 

 https://www.youtube.com/watch?v=-uSBqT7ZBAQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1dyapH_yAPQ  

3. Leg het karton in de tas zodat de verf niet doordringt. 

4. De juf gaf jullie textielverf mee, penseel en wattenstaafjes. In het laatste filmpje werd er 

uitgelegd hoe je te werk moet gaan. Je gaat de geschreven potloodletters nu met deze 

verftechniek overgaan. Je mag per letter 1 kleur of meerdere kleuren gebruiken. Deze keuze 

ligt volledig bij jullie. Gebruik enkel water om uit te spoelen maar dep het dan goed droog 

wanneer je nieuwe verf gebruikt. 

5. Als je de tekst volledig overgegaan bent, gaan we verder met de volgende stap. Hier gaan 

jullie werken met patronen. Je mag zelf een patroon kiezen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-uSBqT7ZBAQ
https://www.youtube.com/watch?v=1dyapH_yAPQ


Hier enkele voorbeelden:  

 

   

Zoek gerust op Google naar “ patronen”. 

6. Oefen dit patroon eerst eens op een blad. Nadien maak je het patroon met potlood op je tas. 

Dit moet helemaal niet over de hele tas zijn. Het kan gerust enkele het onderste/bovenste 

deel zijn. Hier ben je ook vrij in.  

7. Nadien ga je met de verf en je penseel erover.  

8. Laat alles goed drogen voor je het verplaatst.  

9. Stuur een foto door naar de juf als je klaar bent met je tas. Je hebt hier de volle 2 weken voor 

dus werk er rustig aan. 

Materiaal:  

 Potlood  

 Verf  

 Wattenstaafjes  

 Penseel  

 Katoenen zak  

 Kartonnen plaat  

 


