
Voorbereiding:
Geef de kinderen de tijd om hun eigen spijkerschrift te ontwerpen en laat ze een letter ontwerpen van maximum 9 x 9 cm.
Of gebruik de bijgevoegde letters om te spijkeren. Laat de kinderen een letter uitkiezen. 

Verdeel per persoon  een stuk van 2 à 3 meter van het dunne Cordonnet garen (in een kleur naar keuze),
 een stuk van 2 à 3 meter van het dikkere Catania garen (in een kleur naar keuze), 
 een 40-tal etalagespelden.

Werkbeschrijving:

STAP 1
Knip het papier waarop je letter staat even groot als het houten 
blokje. En kleef dit lichtjes vast met een beetje plakband.

STAP 2 

Klop de etalagespelden met een hamer in het hout langs de 
contouren (de randen) van de letter. Doe dit op een regelmatige 
afstand van elkaar, een 1 à 2 cm. 

Zorg dat de speldjes tot ongeveer halverwege in het hout klopt.

Pakket nr. 2050543

SPIJKERSCHRIFT

ZEG EENS A. OF B OF C! SLA SPIJKERS MET KOPPEN EN EINDIG MET ... EEN LETTER. 

Deel het creatieve resultaat #debanier

DeBanierCreatief baniercreatief de.banier
Kopieer deze werkomschrijving of download de tekst en foto’s  
van dit creapakket op debanier.be/CPP6277 

Dit pakket bevat:

0323007 20x Ikoon hout 9,6 x 9,6 cm
0530015 1x Etalagespeld 0,85 x 26 zwart 100 g
0492385 1x Catania garen katoen 50 g 125 m munt
0492410 1x Catania garen katoen 50 g 125 m koraalroze
0492380 1x Catania garen katoen 50 g 125 m kachelblauw
0801106 1x Gutermann Cordonnet polyester 30 m geel
0801350 1x Gutermann Cordonnet polyester 30 m oranje
0801235 1x Gutermann Cordonnet polyester 30 m turkoois
2336700 1x Washi tape 15 mm zig zag

Uit je eigen knutselkast:

Hamers
Plakband
Scharen
Potloden en kladpapier



Abonneer je op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze nieuwste creapakketten!

Werkwijze (vervolg):

STAP 3 

Trek het papier van het plankje.

STAP 4 

Neem het fijne garen. Maak een knoop rond een speldje en wikkel  
het garen willekeurig door de letter en rond de speldjes. Probeer 
te eindigen aan het eerste speldje. Zo kan je de eindjes terug aan 
elkaar knopen.

STAP 5 

Neem het dikkere garen en omwikkel hiermee de contouren 
(de randen) van de letter door een lusje te draaien rond de 
etalagespelden.

STAP 6
Werk je letter af door de kleurrijke washi tape helemaal rondom 
het blokje te kleven.

Tips: 
Vorm met alle letters samen een leuke zin die je in de klas kunt ophangen.


