
Dag iedereen, 

 

Voor de leerlingen die geen les kunnen volgen in de academie, sturen 

we online leuke opdrachtjes om thuis zelf uit te werken. Deze week: 

Weefwerkje in de kamer 

Wat heb je nodig? 

Voor het weefwerkje: 

 

 

- stukje karton (+/-  10cm op 12 cm) 

- restjes wol of zacht touw 

- plakband en schaar 

- satéstokje (20 cm)  



1. Maak knipjes van 1cm diep en 1cm van elkaar in het karton aan de 

lange zijde.  

2. Span een stevige draad over de ‘tandjes’: aan de voorkant worden 

dat lange draden en aan de achterkant korte draadjes.  

                     voorkant 

 

                     achterkant    

 



3. Leg de draad vaste aan de achterkant met een stukje plakband. 

4. Knip een woldraad van  +/- 1 meter en maak hem vast aan de              

achterkant van  het  satéstokje.   

 

       

        

5. Nu kan je beginnen weven: Je weeft het stokje door de draden 

eentje eronder en eentje erboven telkens weer. 

 



6. Op het einde keer je terug en je wisselt de bovendraad met de 

onderdraad. Duw de draadjes met je vingers mooi tegen elkaar. 

 

7. Zo weef je steeds heen en weer. Als je draad bijna op is, maak je 

hem los van het stokje en knoop je een nieuwe draad aan de vorige 

draad. Je kan een andere kleur gebruiken. Zo krijg je een 

strepenpatroon. 

 



 

8. Als je weefwerkje klaar is, maak je het los van het karton: je plooit 

de ‘tandjes’ om en maakt de lusjes los. 

 

 

 



9. Nu ga je met je stokje de geweven draden wat uit elkaar schuiven 

zodat de lusjes ‘opgevuld’ zijn.  

 

10. Nog de draadjes vastleggen aan de achterkant en je werkje is 

klaar! 

 

 

  



Je kan je weefwerkje als tapijtje of dekentje gebruiken in een kamer. 

 

Voor de kamer heb je nodig: 

- een stevig blad papier. 

- schaar en lijmstift 

-  stiftjes 

1. Vouw je blad in twee en maak 2 knippen op de vouw. Dan duw je 

het geknipte deel omhoog. Daarmee kan je een kast, stoel, tafel of 

bedje maken. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Veel plezier! 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Sara, Maikel, Simon, Geertrui, Frank, Juan, Roos, Charlotte, Kristof, 

Dries, Céline, Reinhardt en Rosa.   

 

 

 

 

 

   


