Scrunchies maken!
Een stoffen haarelastiek maken door een lap stof aan een elastiek vast te naaien
We maken onze eigen scrunchies! Ze waren helemaal hip in de jaren '90, maar zijn nu weer
terug van weggeweest. Welk stofje kies jij?
Duratie

:

30 minuten

Voorbereidingstijd

:

n.v.t

Ontwikkelingsgebied

:

Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep

:

8-12 jaar

Soort activiteit

:

Creatief

Groepsgrootte

:

Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

Wat heb je nodig?
• oude t-shirts en/of oude lappen stof die je niet meer
gebruikt

• spelden
• elastiek

• meetlint

• naaimachine

• (stof)schaar

• veiligheidsspelden
• pen om op de stof te kunnen tekenen

Wat gaan we doen?
Geplooide stof wordt in het Engels ook wel 'scrunched fabric' genoemd. Zo komt dit haarelastiek aan de naam ‘scrunchie’.
We maken deze hippe haarelastieken na door oude t-shirts of oude lappen stof aan een haarelastiek vast te maken! We
doen dit door dit met de hand vast te naaien met een naaimachine. Je kunt eindeloos variëren met kleuren en patronen.
Hierdoor maakt iedereen een eigen variant van deze gave scrunchies.

Kijktip!
Kijk dit leuke filmpje om te zien hoe je een scrunchie maakt
• https:/
/www.youtube.com/watch?v=zUrJ6ShyND8

Aan de slag!
• Knip een stuk stof uit van 10 x 45 centimeter.
• Naai langs alle zijden van de stof in een zigzag-steek, zodat het stofje niet gaat rafelen (zie video).
• Vouw het stuk stof dubbel en spelt het stukje vast met spelden.
• Naai de kant langs de spelden dicht in een rechte steek.
• Keer het stofje binnenste-buiten.

• Knip een stuk elastiek af op ongeveer 22 centimeter en doe aan beide uiteinden van het elastiek een
veiligheidsspeld.
• Maak de ene kant van de veiligheidsspeld aan het stofje vast en haal de andere kant door de stof heen.
• Knoop het om je pols om te meten hoe groot het ongeveer moet worden en maak hier een (platte) knoop in.
• Verstop de uiteindes in de stof en vouw de randjes van de stof naar binnen.
• Naai dit dicht en klaar is je scrunchie! Doe hem in je haar en maak de mooiste kapsels.

Variatietips
Deze activiteit biedt heel veel mogelijkheden! Je kunt de scrunchies namelijk gemakkelijk aan het thema aanpassen waar je
mee bezig bent. Kijk hieronder bijvoorbeeld eens naar deze coole jungle-scrunchies. Door een ander stofje te gebruiken krijg
je direct een andere look.
Met Koningsdag kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om oranje, rode, witte en/of blauwe scrunchies te maken. Tijdens Kerst
en Oud & Nieuw kun je kiezen voor glitterstofjes. Zelf nog andere ideeën? Laat je fantasie de vrije loop en geef er gerust je
eigen draai aan.

Bron:
• https:/
/www.lanaredstudio.com/2018/11/upcycling-diy-old-t-shirt-hair-scrunchie.html

Thema jungle

Thema Koningsdag

Thema Kerst

