
Materialen checklist

Uitleg activiteit
Voorbereiding: was de katoenen draagtas van te voren op 30 graden. 
Nieuw textiel bevat stijfsel waardoor de textielverf zich minder goed 
aan de vezels kan hechten.

       Vul de tas met een paneel (dozen)karton. 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.

       Gebruik je vingers om gras te verven. Gebruik twee tinten groen. In 
het voorbeeld zijn de twee groenen zelf gemengd van turkooize en gele 
textielverf in verschillende verhoudingen.

       Neem een stukje dozenkarton, doop een rand in de textielverf en 
gebruik het om bloemstelen in het gras te stempelen.

       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.

       Maak een vlinder door twee duimafdrukken naast elkaar te zetten. 
Teken een lijfje met behulp van een satéstokje.

       Zet stipjes met een satéstokje of de achterkant van een potlood.

       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: in plaats van de letters te schilderen kun je ook 
alfabetstempels of textielstiften gebruiken!

       Laat de textielverf goed drogen. Verf eventueel ook de achterkant 
van de tas. Om het dessin permanent te maken, moet de verf worden 
gefixeerd. Keer de (droge) tas binnenstebuiten en strijk ‘m 4 minuten 
op 150 graden.
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FanTAStische moederdag
Geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
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 101.4979 Textielverf Creall-Tex 6 flacons OF: 
 101.4971 t/m 101.4982 Losse kleuren textiel- 
 verf Creall-Tex
 104.4121 Katoenen draagtas
 104.3072 Ronde Lyonse penseel 
 105.4969 Tekenpotlood

 131.5865 Satéstokjes bamboe 
 Dozenkarton
Optioneel:
 Plastic zak
 101.2914 Textielstiften
 131.7117 Stempelset alfabet
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FanTAStische moederdag (vervolg)
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