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Met deze les prikkelen we je
graag om echt met textiel
aan de slag te gaan. Graag
verwijzen we je voor nog
meer inspiratie ook naar
de les kleding verven met
planten in bloemen in het
boek De wereld van kleding
vanaf pagina 26* en de
les jouw kledingkast vanaf
pagina 32.

Kerndoelen
Kerndoel 44: De
leerlingen leren bij
producten uit hun
eigen omgeving
relaties te leggen
tussen de werking, de
vorm en het
materiaalgebruik.

Voorbereiding en
Materialen
■
■
■

Textielstiften
Textiellijm
Kledingruilrekposter

Doorgeven en
ruilen van textiel

Opdracht 1:
Organiseer een kledingruil

Vragen:
1. Wie geeft er wel eens kleding
door aan iemand anders?
2. En wie krijgt er wel eens
kleding van een ander?

Opdracht: bedenk een plan hoe jullie een
kledingruil op school kunnen organiseren.

De leerlingen die hun vinger opsteken
kun je het woord geven, je zult verstelt
staan van de leuke verhalen.

Vertel:
Wat mooi, dat is super duurzaam want
we hebben al heel veel kleding op de
wereld welke we kunnen dragen. Helaas
wordt er toch ook heel veel nieuwe kleding gemaakt en verkocht. Sommige
nieuwe kledingstukken worden niet verkocht en worden vervolgens vernietigd
of beter gezegd verbrand. Dat is zonde.
Dit geldt helaas soms ook voor pakketjes met bestelde en weer teruggestuurde kleding en schoenen.
Vraag: Wat vind je hiervan?
Vertel daarna: In Frankrijk zijn
ze bezig met een wet die het
vernietigen van onverkochte
goederen zal verbieden.
Kortom dan zal er mogelijk minder geproduceerd,
meer hergebruikt en meer
gedoneerd worden. Een
goede zaak. Misschien is dit
ook wel iets voor Nederland.
Aan de hand van dit plaatje
‘op weg naar circulair textiel’
(een soort wiel) beginnen we
dan ook met de vraag ‘kopen –
check: heb je het nodig?’ Dan komt
de stap ‘dragen’ en dan is het ‘te klein,
kapot, niet leuk meer’. Vandaag gaan we
werken aan de tussenstap om de levensduur van ons textiel te verlengen. We
gaan het ‘doorgeven, ruilen, repareren,
versieren’.

Wat en wie heb je daarbij nodig?
Van een datum tot een uitnodiging, van een
kledingruilrek, kledinghangers, waslijn met
knijpers tot en met een spiegel en een aantal omkleed/paskamers. Probeer niets nieuws
te kopen maar kijk wat er al is. In de leskoffer
zit een poster welke je kunt gebruiken, het is
ook online beschikbaar en zelf aan te passen.
Het idee is je brengt een kledingstuk dat je
niet meer gebruikt en je neemt een kledingstuk dat je mooi vindt.

Ideeën ter inspiratie:
■

■

■
■

Extra: Naast het doorgeven en ruilen kunnen jullie ook de kledingstukken repareren en
versieren tijdens de kledingruil.

■
■

■

En misschien mag het kledingrek en/of de
waslijn straks wel blijven op school en kunnen
jullie permanent ruilen? Mocht dat niet zo
zijn geef dan de overgebleven kleding weer
door of breng het in een dichte zak naar een
textielcontainer bij jou in de buurt.

■
■
■
■
■

Ga aan de slag met de textielstiften uit de
leskoffer
Ga aan de slag met de textiellijm uit de
leskoffer
Ga aan de slag met een schaar
Ga aan de slag met versiersels
Ga aan de slag met tie dye of dip dye
Ga aan de slag en verf met koffieprut en
uienschillen*
Ga aan de slag met naald en draad
Ga aan de slag met breien
Ga aan de slag met punniken
Ga aan de slag met een naaimachine
Ga aan de slag met een lasersnijder
Ga aan de slag met een 3d printer

Wat je kunt maken:
Opdracht 2: Repareren en
versieren van textiel

■

■

Opdracht: Laat de leerlingen textiel
meenemen wat niet meer wordt gebruikt.
Laat de leerlingen vervolgens een ontwerpplan (schets op A4) maken wat ze ermee
kunnen gaan doen. Op de achterzijde van het
A4 kunnen ze vervolgens kort omschrijven
welke stappen daarbij nodig zijn en wat ze
nodig hebben.

■

■

■

■

Ontwerpplan van:

■

Dit wil ik maken:

■

In deze stappen
ga ik dat doen:
■

Een tas van het bovenste gedeelte van
een spijkerbroek (zie het voorbeeld in de
leskoffer)
Een tasje / telefoonhoesje / etui van de pijp
van een spijkerbroek
Denim art kunstwerk met allerlei stukjes
spijkerstof op en naast elkaar geplakt
Een broodzak van een oude kussensloop of
linnentasje (ipv plastic, nu iets herbruikbaars)
Keukenschort of tafelkleed van verschillende
lapjes stof
Maak allerlei stofjes aan elkaar vast en maak
er een cadeau-doek van (ipv cadeau-papier,
nu iets herbruikbaars)
Van 2 shirts 1 nieuw shirt maken
Maak een korte broek van een kapotte lange
broek / maak van een korte rok een langere
rok (van 2 rokjes 1 maken)
Repareer je beer of de beer van een ander

