
    

Weef je eigen uil! 
 

Tijdens het coronavirus zit je vaak 

thuis, je ziet elke dagen dezelfde 

mensen, voorwerpen, knuffels, … . 

Misschien wordt het wel eens tijd 

voor iets nieuws.  

Maar zomaar iets nieuws gaan 

halen in de winkel is geen optie, 

want die zijn namelijk gesloten.  

 

 

 

 

Doelgroep 

 

Leeftijdsgroep: 8 tot 10 jaar 

 

Benodigdheden 

 

 
Materialen 

 
Grondstoffen 

 

• potlood 

• gom 

• schaar 

• lat  

• alleslijm/lijmpistool 

• plakband 

• perforator 
 

 

• wol 

• karton ( 15cm x 18cm) 

• klein stuk karton 

• vilt (versiering) 

• knoopjes (versiering) 

 

 



    

Aan de slag! 
 

Stap 1 
 

Stap 2 

 

 
 
 

 
 

       

Maken het weefraam: 
 

1. Neem het stuk karton 
(ongeveer 20 op 30 cm groot) 

2. Snijd er een rechthoekig stuk 
uit, dat groot genoeg is om 
jouw figuurtje op te gaan 
weven.  
 

TIP!: Vind je dit moeilijk? Onderaan 
deze fiche vind je een sjabloon dat je 
kan gebruiken. Je kan het sjabloon 
voor het weefraam netjes 
uitknippen en op jouw stuk karton 
plakken. 
 

Afwerken weefraam: 
 

1. Knip in het karton de vorm af 
die je aftekende. En vergeet de 
insnedes op de zijkant 
(stippellijntjes) niet!  
 

 

  



    

Stap 3 
 

Stap 4 

 

 
 

 
 

                   

 
Opzetten van je weefraam:  
 

1. Start achteraan met je touw en 
kleef dit vast aan je weefraam. 

2. Steek vervolgens het touw 
tussen het eerst gleufje. 

3. Trek het touwtje dan door naar 
het gleufje er recht tegenover. 

4. Breng het touwtje nu naar het 
gleufje er naast. 

5. Herhaal dit tot alle gleufjes een 
touwtje hebben. Bij het laatste 
touwtje knip je deze af en plak 
je deze weer vast aan de 
achterkant. 
 

 
Hulpmiddel om te weven: 
 

1. Knip een pijl uit karton. 
2. Maak achteraan op de pijl een 

gaatje met de perforator. Hier 
komt straks het touw door. 

 

  

   



    

Stap 5 
 

Stap 6 

 

 
 

 

 

Starten met weven. 
1. Steek het touw door de pijl en 

leg hier een knoopje in. 
2. Klaar om te beginnen? 
3. Kleef het eind van je touw vast 

aan de achterkant van je 
weefraam. 

4. Nu gaan we onze pijl telkens 
onder een touwtje en dan 
weer boven een touwtje doen 
en dit tot het einde. 

5. Is je rij af? Kijk dan goed naar je 
vorige rij. Stopte je met he 
touwtje bovenaan dan moet je 
er nu onder door gaan. 

Stoppen met weven. 
1. Is heel jouw weefraam vol dan 

kan je de uil los maken. 
2. Knip telkens een draadje los 

(rood) en knoop deze aan het 
rode draadje er naast. 

3. Herhaal dit tot er een kant los 
is. 

4. Doe vervolgens de andere kant 
op dezelfde manier. 

 

Stap 7 
 

Stap 6 

 
 

Versieren van jouw uil. 
1. Versier jouw uil. 
2. Je kan dit doen met vilt, stukjes 

stof, knoopjes, … 

De uil is klaar! 



    

Wat stel je vast? Noteer wat je geleerd hebt. 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

Besluit 

Het is niet altijd nodig om alles meteen in een winkel te gaan kopen. Soms is 

het ook leuk om zelf je eigen dingen te maken. Je leert er vaak ook heel wat 

nieuwe technieken mee, zoals bij deze uil leerden we correct afmeten tijdens 

het maken van ons weefraam. We leerden ook weven want zo heet de techniek 

die we gebruikt hebben. 

 

Demonstratiefilmpje 

 

In dit filmpje kunnen jullie de demonstratie vinden van het project. Probeer 

eerst zelf de proef uit te voeren, maar wanneer het niet lukt, dan mag je zeker 

dit filmpje bekijken. 

https://www.youtube.com/watch?v=HcXM1-gTIQ0&t=23s  

 

Bronnen 

 

• http://www.handwerkles.nl/index.php/32-weven-lessen/211-weven-op-

karton   

• https://yoo.rs/de.knutseljuf.ede/blog/weven-op-karton-

1535408561.html?Ysid=69341&utm_source=oneall&utm_campaign=oneall

_share&utm_medium=pinterest  

• Afbeelding gebruikt van: 

https://www.pinterest.com/pin/553942822918236540/ 
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