
 

FanTAStische moederdag
Een versierde tas voor mama: leuk én handig!
Verras mama deze Moederdag met een fanTAStische katoenen draagtas die je
zelf hebt versierd!

Duur : 60 minuten

Voorbereidingstijd : 30 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Voorbereidingstijd en droogtijd
Deze knutsel is geschikt voor alle leeftijden. Je hebt er niet veel voor nodig, maar het vergt wel wat
voorbereiding en nazorg. Houd ook rekening met een aanzienlijke droogtijd, dus begin op tijd!

textielverf
katoenen draagtas met hengsel
stuk karton
penseel
potlood

satéstokje
plastic zak
zwarte stift of alfabet stempels

Wat heb je nodig?

Voordat je de tas kunt versieren
Voordat je de tas met verf kunt gaan versieren moet je hem eerst wassen op 30 graden. Als je op een nieuwe
tas gaat verven wil de verf namelijk nog niet zo goed hechten.

Stappenplan voor een fanTAStische tas
Stap 1: Knip een stuk karton uit een doos, zorg dat hij in de tas past en leg hem in de tas neer. Dit zorgt voor
extra stevigheid en voorkomt dat de textielverf doordrukt naar de achterkant van de tas.

Tip: Het kan handig zijn om het karton eerst te omhullen met een plastic (pedaalemmer)zak voor je het in de
tas stopt. Als de geverfde tas droog is, zorgt de plastic zak ervoor dat je het karton er gemakkelijker uit kunt
halen.

Stap 2: Nu kun je de tas gaan versieren. Je kunt hier natuurlijk je eigen creativiteit in kwijt.

Wil je de tas net zo maken als het voorbeeld? Dan kun je vanaf hier het stappenplan verder volgen. Ook
worden er een aantal handige tips gegeven over hoe je bijvoorbeeld bloemen of een vlinder kunt maken.

Gebruik je vingers om gras te verven. Gebruik hierbij twee tinten groen. In het voorbeeld zijn de twee groene
kleuren gemengd van turquoise en gele textielverf in verschillende verhoudingen.

Stap 3: In het voorbeeld hebben we een klein stukje karton genomen en die in de verf gedoopt. Vervolgens
hebben we hem elke keer bovenop het gras gezet, zodat het bloemstelen worden. Je krijgt zo een soort
stempels van de verf.

 



 

Stap 4: Nadat je de stengels van de bloemen hebt gemaakt kun je de bloemen gaan maken. Kies drie
verschillende kleuren textielverf die mooi met elkaar mengen + wit en gebruik een vingertop om hiermee
‘bloemen’ te verven in het gras.

Mix en match de kleuren door dezelfde vinger in twee verschillende kleuren te dopen. Gebruik je eigen
favoriete kleuren!

Stap 5: Maak een vlinder door twee duimafdrukken naast elkaar te zetten. Teken een lijfje met behulp van een
satéstokje. Als je die in de verf dipt kun je er strepen mee zetten op de tas.

 



 

Stap 6: Zet stipjes met een satéstokje of eventueel de achterkant van een potlood. Die kun je in de verf dippen
en zo allerlei verschillende kleuren stippen op de tas maken om hem op te vrolijken!

Stap 7: Schilder een tekst op de tas. Schrijf de woorden eventueel eerst met potlood en trek het daarna over
met behulp van een rond penseel en zwarte verf.

Tip: Wil je de letters niet schilderen of vind je dit te moeilijk? Gebruik dan alfabet stempels of een textielstift!

Stap 8: Laat de tas nu goed drogen. Dit kan best een tijdje duren. Je kunt er daarna nog voor kiezen om de
achterkant van de tas ook te verven. Laat hem dan ook weer een tijdje drogen.

Als je wilt dat jouw ontwerp op de tas blijft zitten moet de verf goed in de tas trekken. Je kunt de tas
binnenstebuiten 4 minuten op 150 graden strijken om ervoor te zorgen dat de verf goed blijft zitten.

Helemaal klaar? Dan kun je nu je fanTAStische tas cadeau geven!

DoenKids how-to filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=GmesbSn51MY
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