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Omschrijving 
 

 

 

Bij dit insigne kun je al je creativiteit inzetten. Je kunt kiezen uit drie 
varianten: grafische technieken, handvaardigheid en textiele 
werkvormen.  

 
 
Eisen alternatief A - Grafische technieken 
 
1. Leg aan je leiding uit wat een hoogdruk, vlakdruk en diepdruk zijn en toon van elk voorbeelden. 
 
2. Maak vier werkstukken met vier verschillende druktechnieken. Kies hierbij uit: zeefdruk, 

linosnede, houtsnede, ets, litho, textieldruk, monotype, fotokopiëren, sjabloneren, droge naald, 
thinnerdruk of fotogrammen. 

 
3. Maak zelf papier en toon aan je troep hoe dat gaat. Laat ook zien hoe je gekleurd en versierd 

papier maakt. Tip: In Nederland is nog een aantal papiermolens die je kunt bezoeken om meer 
te weten te komen over het produceren van geschept papier op ambachtelijke wijze. 

 
4. Ontwerp vijf pictogrammen die in het clubhuis zouden kunnen hangen om aan te geven waar 

spullen zijn opgeborgen of om duidelijk te maken welke ruimte er achter een deur zit. 
 
5. Maak een beeldmerk van je groep, troep of ploeg en teken of druk dit op textiel.  
 
 
Eisen alternatief B – Handvaardigheid 
 
1. Maak twee werkstukken, ieder van een ander materiaal, waarvan één een stuk speelgoed is 

voor bijvoorbeeld de beverkolonie en de ander een kunst- of gebruiksvoorwerp. Gebruik voor 
minimaal één werkstuk natuurlijke materialen die je gevonden hebt in de natuur of recycle afval.  

 
2. Maak een werkstuk, waarin vijf of meer verschillende materialen verwerkt zijn, bijvoorbeeld een 

maquette van een dorp, kermis of clubhuis. 
 
3. Ga op bezoek bij een ambachtsman/-vrouw, bijvoorbeeld: pottenbakker, mandenmaker, 

timmerman, tingieter, smid, touwslager, poppenmaker, schilder. Vertel je troep over dit bezoek. 
 
4. Teken of ontwerp ten minste vijf kaarten, die je kunt versturen met Valentijnsdag, Denkdag, 

Baden-Powell-dag of om iemand op te vrolijken/feliciteren. De WAGGGS verzamelt ieder jaar 
Denkdag-kaarten. Als je jouw ontwerp naar hun website mailt, wordt die daar aan de rest van de 
wereld getoond. 

 
5. Toon aan dat je veilig met de te gebruiken gereedschappen omgaat. 
 
 
Eisen alternatief C – Textiele werkvormen 
 
1. Voor haken of breien wordt vooral wol, acryl of katoen gebruikt, maar je kunt dit met elk 

materiaal doen dat tot garen gevormd kan worden. Maak je eigen garen van plastic tassen, 
oude kranten, een oude sok of wc-papier. 
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2. Haak of brei een voorwerp. Je kunt hierbij denken aan het maken van een tasje, een 
beschermhoes voor je mobiel of tablet, maar ook aan het breien van een visnet.  

 
3. Maak een presentatie (bedenk zelf welke vorm je hiervoor kiest) waarin je laat zien welke 

processen er doorlopen worden bij de productie van kleding. 
 
4. Maak je eigen kledingstuk waarbij je rekening houdt met de laatste modetrends. Naai met de 

hand of een machine.  
 
5. Ga aan de slag en maak iets waarbij je gebruik maakt van één van de volgende opties: 

a. Borduren 
b. Kralen 
c. Patchwork 
d. Quilten  
e. Weven  
f. Vilten 

 
 
 


