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Mijn opdrachten

Opdrachten: Opmerking docent:

Hoofdstuk 01
Ŀ Opdracht 01 op blz. 12 - Verbindingsoefening wol
Ŀ Opdracht 02 op blz. 13 - De juiste woorden invullen
Ŀ Opdracht 03 op blz. 14 - Een draad spinnen en rijgen

Hoofdstuk 02
Ŀ Opdracht 04 op blz. 24 - Lichaamsmaten opmeten 
Ŀ Opdracht 05 op blz. 25 - De juiste maat zoeken
Ŀ Opdracht 06 op blz. 26 - Maatstreepjes zetten
Ŀ Opdracht 07 op blz. 28 - Parallelle lijnen trekken
Ŀ Opdracht 08 op blz. 30 - Vierkanten en rechthoeken omtrekken
Ŀ Opdracht 09 op blz. 31 - Cirkels omtrekken
Ŀ Opdracht 10 op blz. 32 - Patroondeel omtrekken

Hoofdstuk 03
Ŀ Opdracht 11 op blz. 34 - Verbindingsoefening draadsoorten
Ŀ Opdracht 12 op blz. 36 - De juiste naald kiezen
Ŀ Opdracht 13 op blz. 37 - Draden herkennen en rijgen

Hoofdstuk 04 
Ŀ Opdracht 14 op blz. 42 - Verbindingsoefening koorden
Ŀ Opdracht 15 op blz. 43 - Koord haken en vlechten
Ŀ Opdracht 16 op blz. 49 - Koord punniken

Hoofdstuk 05
Ŀ Opdracht 17 op blz. 54 - Verbindingsoefening grondstoffen
Ŀ Opdracht 18 op blz. 61 - Verbindingsoefening kledingstukken

Hoofdstuk 06
Ŀ Opdracht 19 op blz. 64 - Verbindingsoefening stoffen
Ŀ Opdracht 20 op blz. 65 - Stof weven 
Ŀ Opdracht 21 op blz. 72 - Stoffen knippen en plakken
Ŀ Opdracht 22 op blz. 82 - Overzicht maken van effen en dessin
Ŀ Opdracht 23 op blz. 86 - Overzicht maken van stoffen
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Opdrachten: Opmerking docent:

Hoofdstuk 07
Ŀ Opdracht 24 op blz. 91 - Voorwerpen met patronen verbinden
Ŀ Opdracht 25 op blz. 92 - Sierdoosje maken
Ŀ Opdracht 26 op blz. 97 - Sportschoen maken

Hoofdstuk 08
Ŀ Opdracht 27 op blz. 102 - Verbindingsoefening fournituren
Ŀ Opdracht 28 op blz. 105 - Knoop aannaaien
Ŀ Opdracht 29 op blz. 110 - Vaandel maken

Hoofdstuk 09
Ŀ Opdracht 30 op blz. 122 - De onderdelen van de naaimachine
Ŀ Opdracht 31 op blz. 125 - Zonder naaigaren oefenen op de naaimachine
Ŀ Opdracht 32 op blz. 139 - Met naaigaren oefenen op de naaimachine
Ŀ Opdracht 33 op blz. 149 - Lapjes stikken op de naaimachine

Hoofdstuk 10
Ŀ Opdracht 34 op blz. 159 - Naden en zomen herkennen
Ŀ Opdracht 35 op blz. 160 - Placemat maken
Ŀ Opdracht 36 op blz. 166 - Opbergzak maken
Ŀ Opdracht 37 op blz. 171 - Boeksluiting voor je werkboek maken

Hoofdstuk 11
Ŀ Opdracht 38 op blz. 176 - Kleurencirkel maken
Ŀ Opdracht 39 op blz. 180 - Woordzoeker
Ŀ Opdracht 40 op blz. 183 - Plak-aan-knuffels maken

Tip
Bij de opdrachten staat vaak een vergrootglas met een bladzijdenummer erin.  
Op deze bladzijde kun je kijken als je het antwoord niet uit je hoofd weet.

Mijn opdrachten

blz
11
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Mijn leerdoelen

Leerdoel: Paraaf:  Dit kan ik leren op bladzijde:

Ŀ Ik kan wol spinnen 15 Spinnen van wol

Ŀ Ik kan een draad in een naald doen 16 Draad in naald doen

Ŀ  Ik kan een draadrijger gebruiken 17  Draadinrijger gebruiken

Ŀ Ik kan rijgen 18 Rijgen

Ŀ  Ik kan aan- en afhechten met de hand 21  Aan- en afhechten met de hand

Ŀ  Ik kan lange draden afmeten 44  Lange draden afmeten

Ŀ  Ik kan een draadvlinder wikkelen 45  Draadvlinder wikkelen

Ŀ  Ik kan een opzetlus maken 46  Opzetlus maken

Ŀ  Ik kan vingerhaken 47  Vingerhaken

Ŀ  Ik kan vlechten 48  Vlechten

Ŀ Ik kan punniken 50 Punniken

Ŀ Ik kan bij het punniken aanhechten 51 Punniken, aanhechten

Ŀ Ik kan bij het punniken afhechten 52 Punniken, afhechten

Ŀ Ik kan een weefraam inspannen 66 Weefraam inspannen

Ŀ Ik kan weven 67 Weven

Ŀ Ik kan bij het weven aanhechten 68 Weven, aanhechten

Ŀ Ik kan stof uit het weefraam halen 70 Stof uit het weefraam halen

Ŀ  Ik kan een patroon uitknippen 73  Patroon uitknippen

Ŀ  Ik kan spelden 74  Spelden

Ŀ  Ik kan stof plakken 75  Stof plakken

Ŀ  Ik kan een rechthoek tekenen 106  Rechthoek tekenen

Ŀ Ik kan een knoop aannaaien 108 Knoop aannaaien
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Mijn leerdoelen 

Leerdoel: Paraaf:  Dit kan ik leren op bladzijde:

Ŀ Ik kan een zoom rijgen 111 Zoom rijgen

Ŀ  Ik kan rafelen 112  Rafelen

Ŀ Ik kan een naaimachine klaarzetten 126 Naaimachine klaarzetten

Ŀ  Ik kan rechte lijnen stikken 127  Rechte lijnen stikken

Ŀ  Ik kan hoeken stikken 131  Hoeken stikken

Ŀ  Ik kan rond stikken 135  Rond stikken

Ŀ  Ik kan een spoel opwinden 140  Spoel opwinden

Ŀ  Ik kan een bovendraad inrijgen 141  Bovendraad inrijgen

Ŀ  Ik kan een spoel in een vast spoelhuis plaatsen 142  Spoel in vast spoelhuis plaatsen

Ŀ  Ik kan een spoel in een losse spoelhuls plaatsen 143 Spoel in losse spoelhuls plaatsen

Ŀ Ik kan een onderdraad naar boven halen 144 Onderdraad naar boven halen

Ŀ Ik kan voetjebreed stikken 145 Voetjebreed stikken

Ŀ Ik kan aan- en afhechten met de naaimachine 151 Aan- en afhechten met de naaimachine

Ŀ Ik kan een vierkant stikken 153 Vierkant stikken

Ŀ Ik kan zigzagstiksel maken 155 Zigzagsteek

Ŀ Ik kan een patroon omtrekken 162 Patroon omtrekken

Ŀ  Ik kan smal op het kantje stikken 164 Smal op het kantje stikken

Ŀ  Ik kan een hoekzoom stikken 165  Hoekzoom stikken

Ŀ  Ik kan klittenband opnaaien 169  Klittenband opnaaien

Ŀ  Ik kan een kussen vullen 188  Kussen vullen

Ŀ  Ik kan een kussen dichtnaaien 189  Kussen dichtnaaien
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Mijn leerlijnen

Werkhouding Beginner  ������������������Expert Afspraak

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Nauwkeurigheid Beginner  ������������������Expert Afspraak

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Zelfstandig werken Beginner  ������������������Expert Afspraak

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Werktempo Beginner ������������������Expert Afspraak

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

................................ Beginner ������������������Expert Afspraak

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:
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Wol wordt gemaakt van 
de vacht van een schaap. 

De wol wordt van het 
schaap geschoren.

De wol bestaat uit vezels. 

De geschoren wol wordt 
gewassen en gekamd. 

Daarna worden er lonten 
van gemaakt.

Deze lonten worden 
gesponnen. Vroeger 
deed men dit met een 
spinnewiel.

Tegenwoordig gebeurt het 
spinnen vaak door een 
machine in een fabriek.

Het eindproduct is tot 
draad gesponnen wol. 
De draden worden 
meestal opgewonden 
tot bollen.

In dit hoofdstuk leer je hoe draden gemaakt worden. Je gaat ook zelf een draad maken. Draden 
kunnen van verschillende grondstoffen worden gemaakt, bijvoorbeeld van wol, zijde of katoen. 
Op de foto’s hieronder zie je hoe een wollen draad ontstaat.

11

Hoofdstuk 01: Draden



Van dit dier 
komt wol.

Opdracht 01: Teksten met foto's verbinden
Trek een lijn vanaf de tekst naar de foto die daarbij hoort. Eén is er al voorgedaan.

Dit zijn 
bollen wol.

Hier wordt 
een lont 
gemaakt.

Dit zijn 
vezels van 
wol.

Dit is een 
spinnewiel.

Hiermee 
wordt wol 
gekamd.

Dit is een 
machine om 
mee te 
spinnen.

Dit schaap 
wordt 
geschoren.

12
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Hoofdstuk 01

Opdracht 02: De juiste woorden invullen

Vul deze woorden hieronder in, er is er al één voorgedaan: 

- spinnewiel  - geschoren 
- vezels  - gewassen 
- bollen wol  - lonten
- schaap  - fabriek
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Wol wordt gemaakt van 
de vacht van een 

...................................

De wol wordt van het 
schaap 

...................................

De wol bestaat uit 

...................................

De geschoren wol wordt 

...................................

en gekamd. 

Daarna worden er 

...................................

van gemaakt.

Deze lonten worden 
gesponnen. Vroeger 
deed men dit met een 

...................................

Tegenwoordig gebeurt 
het spinnen vaak door 
een machine in een 

...................................

Dit zijn

...................................

schaap

blz
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Mijn Textiel Werkboek

Opdracht 03: Een draad spinnen en rijgen
Hiernaast zie je de opdracht die je gaat maken.  
De opdracht wordt in stappen uitgelegd.

Tijdens deze opdracht ga je vijf nieuwe technieken leren. 
Hieronder zie je welke technieken dat zijn.

De opdracht begint op de volgende bladzijde.  
Lees altijd eerst wat je moet doen.

Aan- en afhechten met 
de hand

Spinnen van wol Draadinrijger gebruikenDraad in naald doen Rijgen



Spinnen van wol

15

Hoofdstuk 01

1
Pak de wol.
Trek hier een dunne lont 
uit van ongeveer 60 cm.

Pak de katoenen draad 
van de spintol.
Draai deze om de lont.

Pak de lont 30 cm vanaf 
de spintol vast. Zet de 
punt van de spintol op 
tafel. Draai de spintol 
van je af.

Ga door tot de draad 
stevig in elkaar is 
gedraaid. Wikkel dit 
stuk gesponnen draad in 
het midden om de spintol.

Pak de lont opnieuw 
30 cm vanaf de spintol 
vast. Spin ook dit stuk 
lont. Haal de gesponnen 
draad van de spintol.

5

4

3

2

Het in elkaar draaien van vezels tot een draad.

Waarom pas je deze techniek toe?

Om van vezels wol een draad te maken.

Deze techniek wordt vooral toegepast bij:

Wol.

Benodigdheden:

Ŀ Een handvol wol
Ŀ Centimeterband
Ŀ Spintol

Aandachtspunten: 

ł�=RUJ�GDW�GH�GUDDG�RYHUDO�HYHQ�GLN�LV�
ł�=RUJ�GDW�GH�GUDDG�RYHUDO�HYHQ�VWHUN�LV�
ł�+RH�PHHU�MH�GUDDLW��KRH�VWHUNHU�GH�GUDDG�
ł�=RUJ�GDW�GH�ORQW�KHHO�EOLMIW�
ł�Breekt de lont? Of is de wol op? Leg dan een 
nieuw stuk lont naast het oude. En ga door met 
spinnen.

Werkwijze:

Wat je moet doen wordt hiernaast stap-voor-
stap uitgelegd. Volg de stappen nauwkeurig. 

Zit tijdens het werken rechtop. Houd je rug 
recht en je voeten plat op de vloer.

Veel succes!

Ga verder op de volgende bladzijde.
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6
Pak de draad in je ene 
hand. Pak de naald in je 
andere hand.

Vouw de punt van 
de draad dubbel om 
de naald.

Neem de dubbelgevouwen 
draad tussen je duim en 
je wijsvinger. Knijp hem 
plat.

Duw de draad door het 
oog van de naald.

Pak de draad aan de 
andere kant van het oog.
Trek de draad een stukje 
door het oog.

10

9

8

7

Draad in naald doen

Het rijgen van een draad door het oog van een 
naald.

Waarom pas je deze techniek toe?

Om de draad in een naald te doen.

Deze techniek wordt vooral toegepast bij:

Naaien en borduren.

Benodigdheden:

Ŀ De gesponnen draad
Ŀ Naald met een groot oog en scherpe punt

Aandachtspunten: 

ł�9RXZ�GXQQH�GUDDG�QLHW�GXEEHO�
ł�.QLS�ELM�GXQQH�GUDDG�GH�SXQW�UHFKW�DI��
Je kunt de draad dan zo door het oog van de 
naald rijgen.
ł�:HUN�YRRU]LFKWLJ�DOV�MH�PHW�HHQ�QDDOG�EH]LJ�
bent. 

Werkwijze:

Wat je moet doen wordt hiernaast stap-voor-
stap uitgelegd. Volg de stappen nauwkeurig. 

Zit tijdens het werken rechtop. Houd je rug 
recht en je voeten plat op de vloer.

Veel succes!

Ga verder op de volgende bladzijde.
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Hoofdstuk 01

11
Pak de draadinrijger.

Pak de naald. Steek de 
draadinrijger door het 
oog van de naald.

Doe de draad door de 
draadinrijger.

Trek de draadinrijger uit 
de naald.

Haal de draadinrijger van 
de draad.

15

14

13

12

Draadinrijger gebruiken

Het met behulp van een hulpmiddel rijgen van 
een draad door het oog van een naald.

Waarom pas je deze techniek toe?

Om een draad door een oog te rijgen als dit 
zonder hulpmiddel niet lukt.

Deze techniek wordt vooral toegepast bij:

Dikke draden en pluizige draden.

Benodigdheden:

Ŀ Draadinrijger
Ŀ Naald met een groot oog en scherpe punt 
Ŀ De gesponnen draad

Aandachtspunten:

ł�%LM�GH�YRULJH�WHFKQLHN�KHE�MH�GH�GUDDG�LQ�GH�
naald gedaan. Haal deze draad eruit voordat je 
aan deze techniek begint.
ł�.ULMJ�MH�GH�GUDDG�QLHW�GRRU�KHW�RRJ�YDQ�GH�
naald? Gebruik dan een naald met een groter 
oog.

Werkwijze:

Wat je moet doen wordt hiernaast stap-voor-
stap uitgelegd. Volg de stappen nauwkeurig. 

Zit tijdens het werken rechtop. Houd je rug 
recht en je voeten plat op de vloer.

Veel succes!

Ga verder op de volgende bladzijde.
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16
Ga naar bladzijde 20. 
Daar zie je een pijl staan.
Steek daar de naald in de 
eerste stip.

Pak de naald op bladzijde 
19. Trek de draad door het 
papier. Laat op bladzijde 
20 ongeveer 10 cm draad 
hangen.

Op bladzijde 19 steek je 
de naald in de volgende 
stip. Pak de naald op 
bladzijde 20. Trek de 
draad door het papier. 

Op bladzijde 20 steek je 
de naald in de volgende 
stip. Pak de naald op 
bladzijde 19. Trek de 
draad door het papier. 

Rijg zo door tot de laatste 
stip. Knip de draad op 
10 cm van het papier af.

20

19

18

17

Rijgen

De eenvoudigste naaisteek.

Waarom pas je deze techniek toe?

Om iets vast te naaien.
Om iets te borduren.

Deze techniek wordt vooral toegepast bij:

Het tijdelijk aan elkaar rijgen van 
patroondelen.
 
Benodigdheden:

Ŀ Naald met de draad erin
Ŀ Centimeterband
Ŀ Schaar

Aandachtspunten:

ł�5LMJ�PHW�HHQ�HQNHOH�GUDDG��
ł�=RUJ�GDW�KHW�SDSLHU�QLHW�VFKHXUW�

Werkwijze:

Wat je moet doen wordt hiernaast stap-voor-
stap uitgelegd. Volg de stappen nauwkeurig. 

Zit tijdens het werken rechtop. Houd je rug 
recht en je voeten plat op de vloer.

Veel succes!

Ga verder op bladzijde 21.
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Hoofdstuk 01

21
Doe de draad in de naald.
Steek de naald onder de 
eerste steek door.

Steek de naald onder de 
volgende steek door.

Knip de draad af. 

Doe de andere kant van 
de draad in de naald. 

Steek de naald onder de 
eerste steek door. 
Steek de naald onder de 
volgende steek door.
Knip de draad af.

25

24

23

22

Aan- en afhechten met de hand

Het vastzetten van een begin- en einddraad.

Waarom pas je deze techniek toe?

Om te zorgen dat het naaiwerk niet loslaat.

Deze techniek wordt vooral toegepast bij:

Naaiwerk dat op de hand gedaan wordt.

Benodigdheden:

Ŀ Naald met een groot oog en scherpe punt
Ŀ Schaar

Aandachtspunten: 

ł�Aan- en afhechten doe je aan de achterkant.
ł�6WHHN�GH�QDDOG�RQGHU�GH�KHOH�GUDDG�GRRU�
ł�7UHN�GH�GUDDG�QLHW�WH�KDUG�DDQ�

Werkwijze:

Wat je moet doen wordt hiernaast stap-voor-
stap uitgelegd. Volg de stappen nauwkeurig. 

Zit tijdens het werken rechtop. Houd je rug 
recht en je voeten plat op de vloer.

Veel succes!

De opdracht is klaar.
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Spreekt dit voorbeeld u aan? Klik dan op de link hieronder voor een vrijblijvende kennis-
making. Kijk de materialen in, test ze, laat ze aan collega’s en leerlingen zien. Besluit pas 

dan of u ze behoudt en vervolgens betaalt, of dat u ze terugstuurt.

Klik hier om deze methode te beoordelen

“Geweldig! Hier hebben we lang op gewacht; een uitste-
kende werkbare methode voor onze leerlingen in het 
praktijkonderwijs. Leerlingen zijn enthou siast en je ziet ze 
groeien. Ze krijgen meer vertrouwen in zich zelf omdat ze 
door de duidelijkheid minder vaak iets hoeven te vragen, 
en kunnen zelfstandig werken.”
Ketty v. Heemstede Obelt, OSG ‘t Genseler, Hengelo 

“Ik en mijn leerlingen zijn er erg blij mee. De kook lessen 
zijn leuker en beter geworden. Het bevordert zelfstandig 
werken in de keuken.”
Henny Doorn-de Poel,  ZML school De Wingerd, 
Groningen

“Goede methode en goed bruikbaar voor leerlingen/ 
docenten. Minder werkdruk.”
Nino Wijs, ROC Zeeland, Middelburg

“Mijn oordeel is zeer positief. Ik werk echter met ZMOK 
lln. die wel wat kunnen. Bepaalde aspecten v/d port folio 
kan ik zeer zeker gebruiken. Het is zeer gebruiksvriende-
lijk speciaal voor de wat sociaal zwakkere lln.” 
Clyde Henny, Altra college, VSO ZMO K, Amsterdam

“De werkportfolio werkkaarten vind ik heel goed en zeker 
duidelijk voor de leerlingen.”
Ransley Francisco, VMBO Johan de Witt Scholengroep, 
Den Haag

“Erg methodisch, alles in kleine stapjes, telkens wordt één 
zaak benaderd / tijd om in te oefenen en om in je geheu-
gen op te slaan. Positieve instelling.”
Hilde Schoerman, J.E.S v.z.w., Vorming van werklozen, 
België

“Wij zijn al in het bezit van de opdracht kaarten Home-
tech 1 en praktijkkaarten pro tech 1. En ben er heel erg 
blij mee, prima om mee te werken, en het ziet er allemaal 
perfect uit [TOPPIE]”
Hendrik Loman, Vakleerkracht, Het Dok

“Allereerst wil even opmerken dat ik en mijn leerlingen 
met veel plezier de methode gebruiken. Inmiddels gaat 
onze hele school er mee werken. Wij zijn een  
VSO ZMLK school en het gaat super.”
Nathalie Lemmen, VSO Maarlandschool, Brielle

“Fantastisch. Het werkt in de praktijk.  
Leerlingen kunnen meer zelf.”
Arie van Rijssel, Kon. Emmaschool

“Uitstekende gebruiksmogelijkheden. Prima te gebrui-
ken door leerlingen van een Pro school. Heldere taal, 
duidelijke foto’s, hanteerbaar formaat, stevig uit gevoerd 
qua papier, ring erg handig. Duidelijk voor de leerling en 
docent. Prettige methode om een leerling voor te berei-
den op een vervolgopleiding.”
Leonie Nieuwenhuis,  Praktijkschool  
De Vliegenhartschool, Utrecht

“Zeer bruikbaar, duidelijk! Erg tevreden. Bevordert de 
zelfstandigheid van onze leerlingen.”
Marianne Kamphuis, TCC PRO Oldenzaal

“Zeer toepasbaar, ook voor de ZMLK-leerlingen, erg 
overzichtelijk en compleet. Goed, mooi handzaam boekje, 
professioneel. Lesmethode goed werkbaar.” 
Anja Schilder, It Twaluk, Leeuwarden

“Een goed doordachte simpele manier om leerlingen 
zelfstandig te laten werken.” 
Rob Groote Schaarsberg, CSO De Boog

“Zie heel veel mogelijkheden om gestructureerd 
basisvaardig heden te leren. Positief. Goed gestructu-
reerd, voor kinderen ook helder en opbouwend. De 
uitstraling van professionaliteit en idealisme vormen 
een sterk product.”
J. Noordveld, Gomarus College Groningen

“Ik vind het een prettige en goede lesmethode alleen te 
visueel voor onze leerlingen. Voor de slechtziende leerlin-
gen is het lastig de plaatjes te zien, vooral slecht contrast 
enz. maar dan lees ik de tekst voor en gaat het prima.”
Charlotte de Haan, VSO Praktijkschool met blinden  
+ slechtziende leerlingen Bartimeus onderwijs 

“Goed, we gebruiken het intensief, plaatjes en stap voor 
stap werkt voor PRO leerl. het beste.”
M.J. Verbiest, PRO Da Vinci college
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