Knutselen met
het Yper Museum
Wanneer je een museum bezoekt, ontdek je
veel mooie kunstwerken. En dan…begint het te
kriebelen om zelf aan de slag te gaan!
In dit bundeltje staan vier knutseltips, van
gemakkelijk naar moeilijk. Elke opdracht start
vanuit een leuk hoekje in het museum.

Katjes kleuren
In het museum kun je met je armband
katjes zoeken. Ze zitten verstopt in
enkele hoekjes en kantjes. Maar ook de
voorwerpen van het Yper Museum zijn
soms heel kattig!

Insigne (= leuk, klein
en héél oud speldje)
van een kat

Schilderij van Louise
De Hem met een
mooie zwarte kat

Kattenspel waar
kinderen vroeger mee
leerden lezen

Hier onder vind je een kattige prent om te

Dag
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… Veel plezier!

Schaduwtekenen
In het Yper Museum is er een
hoekje dat vol ligt met gebroken
voorwerpen. Wat vreemd, denk je
wellicht. Het zijn spullen die na de
Eerste Wereldoorlog bleven liggen
in de vernielde huizen.
Doordat het heel donker is in
dat hoekje, tovert het licht er
prachtige schaduwen op de
grond.

Zelf ook eens
uitproberen?
Neem een stuk speelgoed dat op z’n eigen pootjes kan staan.
Zet het op een zonnige dag buiten, net naast je blad papier.
Teken de schaduw over.
Wie wil, kan alles nog inkleuren.
... Veel plezier!

Gif mo sjette an jon schette!
Ieper is nu een kleine, maar
gezellige stad. Tijdens de
middeleeuwen was Ieper de derde
grootste stad van België. Hoe
komt het dat Ieper toen zo rijk
was? Door het maken en verkopen
van… LAKEN.
Laken was een dikke wollen stof
waarmee men dure kleren maakte.
Zie je de mooie mantels en de
mottige mutsen?

In het Yper Museum vind je heel veel sporen
van hoe dat laken vroeger gemaakt werd.
Stof weven wordt vandaag de dag met een
machine gedaan. Maar wist je dat je ook aan
je eigen tuinhek iets leuks kunt weven?
Probeer het zelf!
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Teken je ontwerp uit in vierkantjes:
een diertje, een smiley, je naam…
Meet hoeveel touw je nodig hebt voor
1 vierkantje. Bereken hoeveel touw je in totaal nodig hebt.
Bekijk hier hoe je een vierkantje kunt knopen.

Geen tuin(hek)?
Maak dan een
vriendschapsbandje! Het
is een mengeling tussen
weven en knopen.
Bekijk het filmpje hier
en ga thuis aan de slag!
... Veel plezier!

