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Heb je oude t-shirts, hemden, broeken, lakens, doeken, kussenslopen 

of bedovertrekken? Weet je niet wat je ermee moet doen? Dé oplos-

sing: laat de kinderen ze een kleurtje geven. Vooral voor tieners is dit 

een uitdagende opdracht.

Fris je oude textiel op!

Batikken
Doe de kinderen het volgende voor. Neem een 

kledingstuk of doek dat je wilt kleuren. Neem 

vervolgens een bal. Bind deze op een willekeu-

rige plaats vast in het stof. Per kledingstuk kun 

je meerdere ballen vastmaken. Hoe meer ballen 

je inbindt, hoe meer bloemmotieven je krijgt. 

Trek het touw erg stevig aan. Op deze plaatsen 

kan geen verf komen en behoudt de stof zijn 

oorspronkelijke kleur. Hoe breder je het touw 

om het textiel bindt, hoe groter de bloem wordt. 

Je kunt ook werken met wasspelden/knijpers 

en paperclips. Deze materialen geven telkens 

een ander figuur op je stof. Zeker het proberen 

waard! Denk er wel aan dat alles strak vastge-

maakt is voor je gaat verven. Verf vervolgens de 

stof in de wasmachine of met de hand. Volg de 

gebruiksaanwijzing van de textielverf voor de 

juiste werkwijze. Indien je de kleding niet direct 

op de opvang kunt verven, zou je het ook mee 

naar huis kunnen nemen.

Tieners aan de slag

Tieners enthousiast krijgen voor een knutsel-

activiteit is geen makkie. Vertellen dat ze oude 

kledingstukken een ander tintje kunnen geven, 

hun eigen gordijnen mogen ontwerpen of de 

ruimte wat gezelliger mogen aankleden, doet 

hun even twijfelen. Hun kritische, bedenkelijke 

blik spreekt boekdelen! 
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    Foto’s: Krista Vlemmix

Fris je oude textiel op!

Elkeen kijkt bij zijn buur hoe die het ervan 

afbrengt. Het loopt niet van een leien dakje. 

Voor het vastbinden van het touw kun je echt 

wel wat kracht gebruiken. Hermine en Sara 

willen een origineel t-shirt voor hun jeugdbe-

weging. Eén bloemmotief op de voor- en ach-

terkant lijkt Hermine wel mooi. Ondertussen 

probeert Anna een boord te maken met was-

spelden. Lore, de oudste van de groep, helpt 

Adinda bij het aantrekken van het touw. Sara 

bindt nog een aantal knikkers vast op de 

mouwen van haar t-shirt. De oude lakens 

worden ingebonden met willekeurige ballen. 

Daarna worden ze paars geverfd zodat ze de 

tienerruimte een nieuwe look kunnen geven. 

Wanneer alles ingebonden is, worden de stof-

fen per gewenste kleur op een hoopje gelegd. 

De verf wordt in de wasmachine gedaan, 

samen met het zout. Daarna worden de natte 

stoffen erin gelegd en kan de machine zijn 

werk doen. Nieuwsgierig houden de tieners 

de machine in ’t oog. Hoe zal het er uitzien, 

welke kleur zal het juist worden, zou het mooi 

zijn? Anderhalf uur wachten lijkt erg lang. Het 

opruimen kan beginnen. Iedereen helpt mee 

en wacht af. Wanneer de machine uitgewerkt 

is, spurten de tieners naar het apparaat. De 

deur wordt geopend en alle stoffen worden 

eruit getrokken. Met behulp van een schaar 

worden de touwtjes losgeknipt en de ballen uit 

het textiel gehaald. Het resultaat is zichtbaar. 

Vol enthousiasme en verwondering tonen ze 

elkaar het resultaat. Verbazend! Nooit gedacht 

dat knutselen zo leuk kon zijn!

Tips: 

Textielverf is te koop in drogiste-

rijen, knutselwinkels en waren-

huizen.

Het eindresultaat zal verschillen 

van stof tot stof. Katoen levert 

het beste resultaat op. 

Nadat je de stof geverfd hebt, 

kun je nog een stap verder gaan. 

Met bleekwater en een penseel 

kun je schrijven of tekenen op de 

stof. •

Batikken

Benodigdheden
-  oude kleren, beddengoed, 

lakens, doeken, gordijnen, enzo-

voort

-  touw

-  allerlei balletjes, tennisballen, 

knikkers, knopen, wasspelden/

knijpers en/of paperclips

-  kommen, gesloten manden

-  spatels of oude lepels

-  zout

-  textielverf voor koude formule 

of machinewas (merk: dylon)

-  scharen

-  schorten en/of plastic hand-

schoenen
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