Batikken
Auteur: Pieter Dejaeger
Geschikte leeftijd: Alle
Duur activiteit: Max 1 uur
Terrein: Maakt niet uit
Benodigde begeleiders: Min 1
Materiaal:
- Batikverf (verschillende kleuren)
- Sjortouw of stevig touw
- Waslijn + Wasknijpers
- Verpleeghandschoenen
- Wit t-shirt (hebben kinderen mee)
- Emmers, bassins

Beschrijving van de activiteit
=> We zetten enkele emmers koud water klaar.
=> In elke emmer doen we een andere kleur batikverf.
=> De kinderen bewerken hun T-shirt volgens een gewenste techniek. (Zie verder)
=> Na de juiste knopen gelegd te hebben dompelen de kinderen hun T-shirt in de emmer met verf.
Het T-shirt moet volledig ondergedompeld worden tot er geen luchtbelletjes meer bovenkomen.
Doe handschoenen aan bij dit proces, want de batikverf zou je handen anders wel voor enkele dagen kunnen
kleuren.
Let er ook op dat de touwen aan het T-shirt goed geknoopt zijn.
=> Na het indompelen hang je het T-shirt te drogen aan een wasdraad, de knopen blijven er nog in.
=> Wanneer ze droog zijn, mogen de knopen er uit en spoel je het T-shirt best even onder koud water.
Verschillende technieken:
T-shirt met donuts
Neem van een wit T-shirt grote punten stof op en draai er op een kleine afstand van de punt, brede elastieken
omheen over een lengte van ongeveer 5 cm. Doe dit zowel op de voor- als achterzijde van de T-shirt en de
mouwen.
T-shirt met strepen (1)
Vouw een wit T-shirt op als een accordeon, in verticale banen van om en bij de 3 cm breed. Begin bij de
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linkermouw en vouw door tot en met de rechtermouw.
Vouw de nu ontstane strook nog twee tot drie maal dubbel en bindt het pakketje met twee elastieken of één stuk
touw strak dicht.
T-shirt met strepen (2)
Vouw het T-shirt op zoals hierboven beschreven. Zet de plooien vast met wasknijpers.
T-shirt met strepen (3)
Vouw het T-shirt dubbel en bind het op meerdere plaatsen af met touw, elastieken of ijzerdraad.
Marmereffect
Knijp een wit T-shirt tot een stevige prop en wikkel er een stevig, maar dun touw omheen. Frommel de T-shirt
zo op dat er vele vouwen in staan.
Knooptechniek
Leg eenvoudige knopen in het T-shirt. Trek deze knopen strak aan.
Concentrische cirkels
Neem een stuk stof tot een grote punt en wikkel er op een aantal plaatsen dun touw of dunne elastieken rond.
T-shirt met bepaalde motieven
Teken met een potlood in stippellijn een bepaald motief op het T-shirt. Neem vervolgens op deze lijnen kleine
puntjes stof op en wikkel er zo strak mogelijk dun touw of ijzerdraad rond.
T-shirt met rondjes
Stop schelpjes of steentjes (van verschillende maten), mooi verspreid, aan de binnenkant van het T-shirt. Trek
het stof eromheen en bind ze met een dikke koord stevig vast (draai de koord er een paar maal omheen).
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