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Lessen gegeven door docent C. de Werk
Powerpoint door stagiair I. Slager

Keuzeklas 7 en 8 van Novalis College.

Deze lessen zijn in gedeelte op school uitgevoerd en in gedeelte thuis vanwege Corona.



Sara’s volle 
etui



Etui van
Julia

Ik heb bij het maken van deze etui best wat nieuwe dingen 
geleerd en kreeg die dingen best snel onder de knie. Ik vond het 
maken van het zakje aan de buitenkant van de etui het 
makkelijkst, de vos/wolven- badge was voor mij het moeilijkst 
(en ook het leukste) om te maken. 
Zelf heb ik anderen wel af en toe advies gegeven, maar niet 
echt geholpen om iets te maken. Ik was bij een groot deel van 
dit proces dan ook heel erg bezig met mijn eigen werk. Het 
leukste onderdeel aan dit ontwerp is hoe licht de rits van kleur is 
in vergelijking met de rest van de etui.



Stan’s stoere 
armband



Het geruite 
mondkapje van 
Giel

Ik ben thuis begonnen met een tasje voor mijn oortjes. Voor 
draadloze oortjes is het prima , maar ik heb het iets te klein 
inschat voor oortjes met draad. De ene kant is blauw-wit geruit 
stof en de andere kant is blauw-groen gestreept. Alleen de 
bovenkant is open en daar heb ik gaatjes ingemaakt en er een 
touwtje doorheen gedaan zodat je het dicht kan trekken. Ik heb 
hiervoor blauwe garen gebruikt, want die passen mooi bij de 
rest van de kleuren.



Het mandje door Cloë



Joseph heeft een
spijkerjas
beschilderd



Rein’s
haaktechniek

Ik weet niet hoe de haaktechniek heet die ik gebruikt heb 
(ik heb mijn hele hand gebruikt om het garen daar 
omheen te wikkelen). 



Armbandje 
van 
Dominique

Toen eenmaal het onder de 
knie had vond ik het 
allemaal makkelijker 
worden, met name de 
knoopjes gelijk krijgen.



De vrolijke kleuren van van Jet



Nienke’s lappendeken



Tas en schort van Romy



Lisa’s wensen 
voor de 
mensen in de 
zorg in 
Coronatijd



Isa’s geschilderde
eieren


