
Het Museum bij jou thuis

MIJN SUPERKRACHTEN

Maak nu een echte superheldencape en superheldenmasker!

M A T E R I A A L :

x   oud t-shirt of  lap stof  ( ± 35x50cm)
x   schaar
x   lijm
x   stiften
x   (wol) draad
x   naald of  tandenstokers
x   gerecyclede stof, fruitnetjes,
     dopjes, kurken, snoeppapiertjes,
     lintjes, kralen, knopen, ...?
x   strook stof  (± 10x70cm)

Z O D O E J E D A T :

x   Leg het t-shirt vlak op tafel
x   Knip eerst vanaf  de schouders naar beneden 
x   Nu heb je een t-shirt zonder mouwen en zijnaden
x   Knip voorzichtig langs de schoudernaden en het nekboord
of
x   Gebruik je een lap stof, knip dan nog een strook van ± 40x5cm af
x   Maak een gaatje in de bovenhoeken van de lap stof
x   Haal de strook stof  door de gaatjes en knoop vast
x   Knip twee gaten uit het midden van de strook stof  (voor je ogen)
x   Nu heb je je cape en masker en kun je beginnen met versieren!

Wat is jouw superkracht en welke kleuren horen daarbij? 
Dromen, tekenen, bewegen, knuffelen, praten, schrijven of  misschien vliegen? 

Schets je ideeën op papier of  pak je tekening van jezelf  als superheld erbij.

Om je superheldenlogo te ontwerpen, begin je met je favoriete vorm. 
Bijvoorbeeld een ster, driehoek, diamant, cirkel, wolk, ... ?
Knip je vorm uit een stuk stof  (of  ander materiaal) en plak/naai het op je cape. 
Daarna kun je de eerste letter van je naam of  superheldennaam gebruiken of  
bedenk een speciaal teken voor je superkracht, zoals een hartje, boek, potlood, 
vleugels, regenboog, ... ?
Knip je letter of  speciale teken uit een stuk stof  (of  ander materiaal) en 
plak/naai het op je favoriete vorm. Versier je cape verder tot je superfier bent!
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Wees een echte superheld en gebruik gerecyclede materialen! 
Vertrek op materialentocht in huis en ontdek wat je allemaal kunt gebruiken. 
Doe dit wel samen met een sidekick, zoals Robin, je ouders of  grote broer/zus.
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Inspiratie nodig? Bekijk de foto’s op onze facebook


