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TOUW/MACRAMÉ 

MATERIAALKENNIS 

- Sjortouw 
- Wol 
- Macramé-touw 
- … 

VRIENDSCHAPSARMBANDJES (MACRAMÉ) MAKEN 

STAP 1 

De middelste draden (de witte op de afbeelding) vormen het spoor en moeten de hele tijd vastzitten aan de 
uiteinden.  Neem één van de twee buitenste draden, afhankelijk van welke mogelijkheid je wil gebruiken (zie 
verder. In dit vb. wordt begonnen met de rechtse) en vorm hiermee een ‘4’ over het spoor. Dit is de ‘4’-
beginpositie. 

STAP 2 

Neem dan de andere buitenste draad en steek hem diagonaal van linksonder naar rechtsboven onder het 
kruispunt van de andere buitenste draad met het spoor door, zodat je een knoop krijgt als je beide buitenste 
draden aantrekt. 

 

 

Mogelijkheid 1: 

Rechte knoop 

 leg de ‘4’-beginpositie 

altijd met dezelfde draad 

 

Mogelijkheid 2: 

Draaiknoop 

 leg de ‘4’-beginpositie 

altijd langs één kant (links 
OF rechts) 

  

 

Variatie: 

Draaiknoop met parels 

 schuif af en toe een parel 

over het spoor en ga 
gewoon verder 

(dit gaat ook bij de rechte 
knoop) 
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DE VOORUITKNOOP 

De vooruitknoop is de basis van de meeste bandjes en wordt van links naar rechts geknoopt. Belangrijk: De vooruitknoop bestaat uit 
dubbele knopen!!!! 

Wat heb je nodig? 

4 touwtjes van 75cm (4 verschillende kleuren) 

Werkwijze: 

 

Klem de touwtjes vast en leg ze op volgorde. 

 

Maak een knoop met het paarse touwtje om het volgende 
(gele) touwtje, trek de knoop naar rechts aan. 

 

Maak nog een knoop om hetzelfde touwtje en trek hem naar 
rechts aan. De vooruitknoop is klaar. nu hangt het paarse 
touwtje op de 2e plaats 

 

Maak nu een vooruitknoop om het 

volgende (groene) touwtje 

 

Maak nu een vooruitknoop om het volgende (oranje) touwtje 

 

Nu is het eerste rijtje klaar en zit het paarse touwtje aan de 
rechterkant. 
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Nu maak je met het gele touwtje 3 vooruitknopen zodat het 
gele touwtje aan de rechterkant komt te hangen 

 

Maak met het groene touwtje 3 vooruitknopen 

 

Maak met het oranje 3 vooruitknopen 

 

Herhaal bovenstaande stappen tot je vriendschapsbandje 
lang genoeg is. 

DE TERUGKNOOP 

De terugknoop is bijna dezelfde knoop als de vooruitknoop, maar nu van rechts naar links. Ook dit is een basisknoop die veel 
gebruikt wordt in vriendschapsbandjes. Belangrijk: De terugknoop bestaat uit dubbele knopen!!!! 

Wat heb je nodig? 

4 touwtjes van 75cm (4 verschillende kleuren) 

Werkwijze: 

 

Klem de touwtjes vast en leg ze op volgorde. 

 

Maak een knoop met het linkse rode touwtje om het volgende 
(gele) touwtje, trek de knoop naar links aan. 
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Maak nog een knoop om hetzelfde touwtje (dubbele knoop) 
en trek hem naar links aan. De terugknoop is klaar. 

 

Maak nu een terugknoop om het volgende (witte) touwtje. 

 

Maak nu een terugknoop om het volgende (blauwe) touwtje 

 

Nu is het eerste rijtje klaar en zit het rode touwtje aan de 
linkerkant. 

 

Nu maak je met het gele touwtje 3 terugknopen zodat het 
gele touwtje aan de linkerkant komt te hangen 

 

Maak met het witte touwtje 3 terugknopen 

 

Maak met het blauwe touwtje 3 terugknopen 

 

Herhaal bovenstaande stappen tot je vriendschapsbandje 
lang genoeg is 
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DE V-KNOOP 

Om een bandje te knopen met de V-vorm knopen we met vooruitknopen en terugknopen, zorg dat je deze knopen onder de knie 
hebt! 

Wat heb je nodig? 

4 touwtjes van 150cm (4 verschillende kleuren) 

Werkwijze: 

Begin met een lus, leg de touwtjes dubbel en maak ongeveer 1,5cm onder de lus een knoop in de touwtjes. Belangrijk: Maak dubbele 
knopen! 

 

Klem de touwtjes vast en leg ze op volgorde. 

 

Maak 3 vooruitknopen met het linkse blauwe touwtje om de 
volgende touwtjes 

 

Nu hangt het blauwe touwtje in het midden. 

 

Maak nu 3 terugknopen met het rechtse blauw touwtje om de 
volgende touwtjes. 

 

Nu hangen de beide blauwe touwtjes in het midden 

 

Maak nu een vooruitknoop met het linkse blauwe touwtje om 
het rechtse blauwe touwtje, de V is klaar 
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Herhaal nu de foto's 2 t/m 6 met het groene touwtje en maak 
een V 

 

Blijf voorgaande stappen herhalen 

 

Herhaal bovenstaande stappen tot je vriendschapsbandje lang genoeg is. 
 

STEMPELEN 

Wat heb je nodig? 

Plakkaatverf (evt. ietwat verdunnen met water) 

Schoteltjes 

Papier 

Allerlei voorwerpen waarmee je kan stempelen (zie voorbeelden hieronder) 

Werkwijze: 

Een stempel in verf dompelen en dan op en neer stempelen op een blad.  

Voorbeeld: stempelen met sponzen 

Deze techniek is zeer gemakkelijk om snel grote oppervlakken in te kleuren. Ook kan je bepaalde figuren uit een spons halen en 
hiermee gaan stempelen. 

    

  



 
 

Marcqstraat 16  
1000 Brussel 
    02 210 63 90 

 
 
 

onderwijscentrumbrussel@vgc.be 
@onderwijscentrumbrussel 
onderwijscentrum_brussel 

 

Voorbeeld: stempelen met aardappelen.  

Snij de aardappel door midden. Teken met een stift een afbeelding op de aardappel. Snijd de omgeving van je getekende figuurtje 
weg, ongeveer een halve centimeter diep. Maak de afbeelding van je aardappel droog met keukenpapier. Smeer hem dan in met verf, 
en druk je figuurtje af op papier.  

    

 

 

Voorbeeld: stempelen met handen en voeten 
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Voorbeeld: stempelen met voorwerpen 

Je kan allerlei voorwerpen gebruiken om te stempelen, denk hierbij zeker eens aan Kosteloos Waardevol Materiaal (vb. wc-rolletjes, 
kroonkurken,… ). 

     

Voorbeeld: stempelen met bladeren van de bomen 

 

Werkwijze: 

- Rol een verfrolletje uit in de verf (zodat er niet te veel verf aan het rolletje hangt. 
- Ga met het verfrolletje over het blaadje (van de boom). 
- Leg het blaadje (van de boom) daarna met de beverfde kant op een papier of een lapje stof. 
- Leg hier nu een kladblad boven. En ga er met een rol of ander voorwerp over, zodat alles goed aangedrukt wordt. 
- Haal het blaadje voorzichtig van het papier 
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VERFTECHNIEKEN 

MATERIAALKENNIS 

- Plakkaatverf 
- Vingerverf 
- Waterverf 
- Ecoline 
- Acrylverf 
- Olieverf 

BELLEN VAN VERF 

  

Wat heb je nodig? 

- Water 
- Plakkaatverf 
- Afwasmiddel 
- Kleine potjes 
- Rietjes 
- Papier 

Werkwijze: 

- Meng verf met weinig water en afwasmiddel. 
- Blaas met een rietje bellen in dit mengsel. 
- Van zodra de bellen boven de rand van het potje komen kan je er een blad papier bovenop leggen. De verfbellen zullen een 

mooie afdruk op het papier laten. 
- Experimenteer eens met verschillende kleuren door elkaar. 
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KNIKKERVERVEN 

 

Wat heb je nodig? 

Knikkers 

Plakkaatverf (evt. ietwat verdunnen met water) 

Papier 

Een deksel (vb. van schoendoos) of een bakje waar het papier kan ingelegd worden 

Werkwijze: 

Leg een blad papier in een bakje. 

Plaats enkele hoopjes verf op het blad of dop de knikkers eens in het verf. 

Laat de knikkers heen en weer rollen in het bakje, zodat deze de verf over het blad gaan verspreiden. Voeg kleuren toe, en doe dit tot 
je een mooi resultaat hebt. 
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SPATTEN MET VERF 

 

Wat heb je nodig? 

Plakkaatverf (verdunnen met water) 

Papier 

Verschillende voorwerpen waarmee je spatten kan maken (penselen, spatraam, tandenborstel, …) 

Werkwijze: 

Naast het spatten met allerlei penselen kan je ook gaan spatten met een spatraam. Doe verf op het borsteltje, en borstel heen en 
weer op het spatraam. Op die manier kan je zeer fijne verfspatten maken.  

Door je blad met een figuur te bedekken voor je begint te spatten krijg je dit mooie effect:  
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DRAADTEKENINGEN 

 

Wat heb je nodig? 

Papier 

Oude telefoonboek 

Touw (vb. wol) 

Plakkaatverf 

Penseel 

Krantenpapier of kladblad 

Werkwijze: 

Zet de verf klaar, en leg wat kranten- of kladpapier op tafel. 

Leg hierop een draad wol en beschilder deze in verschillende kleuren. 

Leg een blad papier op een oud opengeslagen telefoonboek en leg de beschilderde draad er al kronkelend over. Doe het 
telefoonboek nu dicht. 

Trek met je ene hand de draad uit het boek, terwijl je met het andere hand goed op het boek duwt. 

Open voorzichtig de telefoonboek om het resultaat te bekijken. 
Een paar keer proberen en variëren geeft leuke resultaten. 

  



 
 

Marcqstraat 16  
1000 Brussel 
    02 210 63 90 

 
 
 

onderwijscentrumbrussel@vgc.be 
@onderwijscentrumbrussel 
onderwijscentrum_brussel 

 

ZOUTTEKENINGEN 

  

Wat heb je nodig? 

Waterverf 

Verschillende potjes met water 

Papier 

Zout 

Penseel 

Vloeibare lijm 

Werkwijze: 

TECHNIEK 1 

Maak met de vloeibare lijm een tekening op een blad papier. 

Gooi hierover het zout. En schudt het teveel aan zout opnieuw van het blad.  

Kleur met waterverf het water. Maak zo potjes met verschillende kleuren water. 

Neem nu met een penseel het gekleurde water op en laat het op de zoutlijnen druppen. Op die manier zal het 
zout je kleur opnemen. 
Opgelet: op termijn valt het zout van je papier, dus de tekening is niet zeer lang houdbaar.  

TECHNIEK 2 

Maak met waterverf een tekening (gebruik voldoende water). 

Experimenteer met het strooien van zout over de tekening. Doordat het zout het water gaat 
opnemen krijg je zeer toffe effecten.  
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TEKENEN 

MATERIAALKENNIS 

- Tekenpotloden 
- Kleurpotloden 
- Wasco’s 
- Krijtjes 

TOVERTEKENING 

 

Wat heb je nodig? 

Papier 

Zwarte plakkaatverf 

Penseel 

Wasco’s 

Scherp voorwerp waarmee men kan krassen (vb. achterkant penseel) 

Werkwijze: 

Kleur met wasco’s het papier volledig vol. Laat zo weinig mogelijk witruimte over en gebruik gerust meerdere kleuren door elkaar.  

Verf nu met zwart het volledige papier (zodat het kleur niet meer zichtbaar is). Laat de verf opdrogen. 

Als het papier droog is kan je met een scherp voorwerp er een tekening op gaan krassen (zo komen de onderliggende kleuren 
opnieuw tevoorschijn). 
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ONZICHTBARE TEKENING (WITTE WASCO’S) 

 

Wat heb je nodig? 

Wit papier 

Waterverf 

Zachte penselen 

Water 

Witte wasco 

Werkwijze: 

Maak met witte wasco’s een tekening op het papier. 

Schilder nu met waterverf over je tekening. De tekening zal nu te voorschijn komen omdat de verf niet op de wascolijnen zal 
plakken. 

TEXTUREN WRIJVEN 

  

Wat heb je nodig? 

Papier 

(Kleur)potloden of wasco’s 

Allerlei voorwerpen waarvan je de textuur op je blad kan wrijven 

Werkwijze: 

Kleur met wasco’s het papier volledig vol. Laat zo weinig mogelijk witruimte over en gebruik gerust meerdere kleuren door elkaar.  

Verf nu met zwart het volledige papier (zodat het kleur niet meer zichtbaar is). Laat de verf opdrogen. 

Als het papier droog is kan je met een scherp voorwerp er een tekening op gaan krassen (zo komen de onderliggende kleuren 
opnieuw tevoorschijn). 
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TEKENEN MET NATTE KRIJTJES 

Wat heb je nodig? 

Papier 

Krijtjes in verschillende kleuren 

Een potje met water 

Werkwijze: 

Leg de krijtjes die je gaat gebruiken even in water (niet te lang -> anders verpulveren ze volledig) 

Gebruik de natte krijtjes nu om te tekenen en kleuren op papier De kleuren zien er levendiger en kleurrijker uit. 

Als je klaar bent laat je de tekening drogen. 
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PAPIER 

MATERIAALKENNIS 

- Kladpapier 
- Gekleurd stevig papier 
- Vouwblaadjes 
- Karton 
- Crêpe-papier 

MUIZENTRAPJES VOUWEN 

 

Wat heb je nodig? 

Stroken gekleurd papier (even groot) 

Lijm  

Werkwijze: 

Leg 2 stroken gekleurd papier haaks op elkaar en lijm ze vast  

Vouw nu de ene strook over de andere, en daarna verder 

Lijm de eindjes vast en klaar is je muizentrappetje. 
-> Je kunt er vanalles mee doen, een tekening versieren, figuurtjes met maken, … 
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CRÊPE-PAPIER BOLLETJES 

 

Wat heb je nodig? 

Crêpe-papier in verschillende kleuren 

Papier of karton 

Lijm (pritt, geen vloeibare) 

Werkwijze: 

Scheur het crêpe-papier in kleine stukjes en maak er propjes van 

Teken op het papier of karton een figuur (gebruik eventueel een bestaande tekening) 

Lijm je ondergrond, en plak er de crêpe-papier bolletjes bovenop. Op deze manier kan je een tekening reliëf geven ☺ 
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PAPIEREN SLINGER 

 

Wat heb je nodig? 

Papier 

Potlood 

schaar 

Werkwijze: 

Neem papier en vouw het op als een harmonica. 

Teken met potlood een figuur op het papier (Belangrijk is dat je figuur aan beide kanten grenst!) 

Knip de figuur uit, en zorg er opnieuw voor dat beide kanten niet open geknipt worden. 

Als je het papier nu open trekt dan krijg je een slinger van je figuur. 

  

Wat heb je nodig? 

Papier 

Schaar 

nietjesmachine 

Werkwijze: 

Knip het papier in lange stroken 

Plooi een strookje papier tot een rondje en niet de uiteinden aan elkaar. 

Neem nu nog een strookje papier, steek het door het eerste rondje en doe nu hetzelfde. Op die manier krijg je een slinger van 
papierrondjes aan elkaar. 
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KNUTSELEN MET ETEN 

VERSIEREN VAN LOLLY’S 
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ORIGINELE FRUITBROCHETTES 
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KOEKJES VERSIEREN 

  

Smelt witte chocolade en voeg hier kleurstoffen aan toe zodat je verschillende kleuren krijgt die je kan gebruiken om koekjes, 
marshmallows of cakejes kan versieren. 

Of aan melk kleurstoffen toevoegen en boterhammen kleuren? Die kunnen erna in de toaster en opgegeten worden ☺ 
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ANDERE 

PAPIER-MACHÉ 

Wat heb je nodig? 

Behangerslijm 

Krantenpapier 

Een voorwerp dat je als ondergrond kan gebruiken (vb. een ballon, of een constructie met kippengaas) 

Werkwijze: 

Maak de behangerslijm klaar voor gebruik (meng het lijmpoeder met water totdat deze dik en goed plakkerig wordt) 

Scheur lange stroken van het krantenpapier 

Neem een strook krantenpapier en smeer de behangerslijm erop. Plak het vervolgens op je ondergrond en wrijf het goed aan. Doe 
zo verder totdat je een stevige laag heb gevormd. 

Laat je werk nu goed drogen (dit kan wel dagen duren) 

Van zodra het werk gedroogd is kan je het gaan beschilderen. Gebruik eerst een laag witte verf zodat het krantenpapier niet meer 
zichtbaar is, en de kleuren erna mooier zijn. Om een mooi glazend effect hebben kan je je voorwerp achteraf ook gaan vernissen. 

Tip: Wil je een mooie rond vorm? Gebruik dan een opgeblazen ballon als ondergrond. Wil je een schaaltje of een masker? Gebruik 
dan een ballon en snij deze wanneer het droog is in 2. Werk de randen nog wat verder af met papier maché.  

Wil je een groot voorwerp maken? Dan kan je de vorm ook eerst met kippengaas maken en hierop met papier maché werken. 
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BATIKKEN 

Wat heb je nodig? 

Batikverf (verschillende kleuren) 

Sjortouw of stevig touw 

Waslijn + waskijnpers 

Verpleeg of kuishandschoenen 

Witte doeken (bv. t-shirt) 

Emmers, bassins 

Werkwijze: 

We zetten enkele emmers koud water klaar. 

In elke emmer doen we een andere kleur batikverf. 

De kinderen bewerken hun T-shirt volgens een gewenste techniek. (Zie verder) 

Na de juiste knopen gelegd te hebben dompelen de kinderen hun T-shirt in de emmer met verf. Het T-shirt moet volledig 
ondergedompeld worden tot er geen luchtbelletjes meer bovenkomen. 

Doe handschoenen aan bij dit proces, want de batikverf zou je handen anders wel voor enkele dagen kunnen kleuren. Let er ook op 
dat de touwen aan het T-shirt goed geknoopt zijn. 

Na het indompelen hang je het T-shirt te drogen aan een wasdraad, de knopen blijven er nog in. 

Wanneer ze droog zijn, mogen de knopen er uit en spoel je het T-shirt best even onder koud water. 

Verschillende technieken: 

T-shirt met donuts 

Neem van een wit T-shirt grote punten stof op en draai er op een kleine afstand van de punt, brede elastieken omheen over een 
lengte van ongeveer 5 cm. Doe dit zowel op de voor- als achterzijde van de T-shirt en de mouwen. 

T-shirt met strepen (1) 

Vouw een wit T-shirt op als een accordeon, in verticale banen van om en bij de 3 cm breed. Begin bij de linkermouw en vouw door 
tot en met de rechtermouw. Vouw de nu ontstane strook nog twee tot drie maal dubbel en bindt het pakketje met twee elastieken of 
één stuk touw strak dicht. 

T-shirt met strepen (2) 

Vouw het T-shirt op zoals hierboven beschreven. Zet de plooien vast met wasknijpers. 

T-shirt met strepen (3) 

Vouw het T-shirt dubbel en bind het op meerdere plaatsen af met touw, elastieken of ijzerdraad. 

Marmereffect 

Knijp een wit T-shirt tot een stevige prop en wikkel er een stevig, maar dun touw omheen. Frommel de T-shirt zo op dat er vele 
vouwen in staan. 

Knooptechniek 

Leg eenvoudige knopen in het T-shirt. Trek deze knopen strak aan. 

Concentrische cirkels 

Neem een stuk stof tot een grote punt en wikkel er op een aantal plaatsen dun touw of dunne elastieken rond. 
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T-shirt met bepaalde motieven 

Teken met een potlood in stippellijn een bepaald motief op het T-shirt. Neem vervolgens op deze lijnen kleine puntjes stof op en 
wikkel er zo strak mogelijk dun touw of ijzerdraad rond.  

T-shirt met rondjes 

Stop schelpjes of steentjes (van verschillende maten), mooi verspreid, aan de binnenkant van het T-shirt. Trek het stof eromheen en 
bind ze met een dikke koord stevig vast (draai de koord er een paar maal omheen)  

   

 


