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Netten breien
De visser is zeer behendig in het breien van zijn netten, tijdens zijn vele zeereizen
moet hij vaak vlug een net herstellen. In deze workshop kan je zelf de kunst van
het netten breien leren.

Eindtermen:
Wetenschappen en techniek (techniek)
2.9 De leerlingen kunnen een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch
oplossen door verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen.
2.13 De leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap
uitvoeren.
Leergebiedoverschrijdende eindtermen (leren leren)
1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven door ze betekenis te geven en te
memoriseren.

Deze workshop is een doe-activiteit. Tijdens deze workshop gaan de leerlingen
zelf actief aan het werk. De schootsteek wordt aangeleerd, dit is de basissteek
om een net te breien.
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Techniek

Stap 1:

Stap 2:

Naald langs onder doorsteken.

Je school aanmaken.

Stap 3:

Stap 4:

De twee oranje beentjes dicht
knijpen.

Je lus maken met de witte draad.
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Stap 5:

Stap 6:

De naald achter de twee beentjes
door.

De beentjes en het touw vast
houden.

Stap 7:
De beentjes blijven vasthouden
en de naald naar beneden halen.

Stap 8:
Zo heb je een eerste school.
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Stap 9:

Stap 10:

Zo werk je de volledige rij verder
af.

Om terug te keren steek je de
naald er langs boven in.

Stap 11:

Stap 12:

Maak opnieuw dezelfde lus en
blijf achter de twee beentjes.

De knoop en het touw
vasthouden en de naald naar
beneden halen.
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