Hi!

Hoe meer je weet over de natuur, hoe beter
je snapt dat het belangrijk is dat we bewust
met de aarde omgaan en we zoveel mogelijk
materialen hergebruiken. Ook wanneer je
knutselt. Want we hebben maar één wereld en
daar moeten we zuinig op zijn. En wie zegt dat
recyclen saai zou zijn? Met de Jill-touch krijgen
je creaties nét dat beetje extra!
Bij elke knutsel in dit boek vind je een QR-code
die naar de instructievideo linkt en waar je
kunt zien hoe ik deze creatie in een televisieuitzending van Jill gemaakt heb. Kom, dan gaan
we samen aan de slag!
Veel plezier,

PS Voor veel knutsels heb je een lijmpistool nodig.
Vraag je hierbij een volwassene om je te helpen?
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Van lege potjes pindakaas, glazen
flesjes en stukjes stof, tot een oud T-shirt:
er is binnen in huis van alles te vinden. En je
kunt er de tofste dingen mee maken! Dus laat
je inspireren en ga thuis op zoek naar jouw
‘nieuwe’ knutselmaterialen.

Zo maak je kruidenpotjes:

Macramé met
kralen

Dit heb je nodig:
• Gerecycled
glazen potje
• Acrylverf in jouw
lievelingskleur
• Glanslijm
• Kwast
• Schoolbordkrijtje
• Dun (gekleurd) ijzerof hobbydraad
• Gekleurde kralen
• Jouw favoriete
kruiden, bijvoorbeeld
munt, salie of dille

1 Verf het potje in de kleur die jij mooi vindt.
Als de verf niet in een keer dekt, kun je een tweede
laagje aanbrengen.
2 Doe er een laagje glanslijm over, zo voorkom
je dat de verf snel beschadigt.

3 Knip een stukje ijzerdraad
af dat ruim om de bovenkant
van het potje past. Rijg dat vol
met kralen en bind het om de
bovenkant door de draadjes
om elkaar heen te draaien.

stap 3

Kruidenpotjes

Dit wordt vast het coolste plantenpotje ever en jouw
kruiden zullen er geweldig in groeien. En psst! Dit is natuurlijk
ook een heel leuk cadeautje voor Moederdag!

10

Binnen gevonden

stap 4

4 Knip ± 10 nieuwe stukjes
ijzerdraad van 15 cm af en buig
die tussen de kralen om het
ijzerdraadrondje. Zorg dat er
tussen alle stukjes ijzerdraad
evenveel kralen zitten.
Rijg een kraal op alle dubbele
ijzerdraadjes en buig daarna de
uiteinden uit elkaar. Zo kruisen
2 draadjes van verschillende
dubbele draadjes elkaar.

Tip

Je kunt in plaats van een potje ook een leeg
conservenblikje gebruiken om er een
kruidenpotje van te maken. Knoop het
ijzerdraadje dan extra strak om de bovenkant
van het blikje zodat het goed blijft zitten.
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Spelletje

5 Rijg een kraal op 2 gekruiste
draadjes en buig ze weer uit elkaar.
Rijg opnieuw een kraal op de
volgende gekruiste draadjes en
buig de draadjes weer uit elkaar.
Ga zo het hele potje rond.

stap 5

Hoe heten deze kruiden? Verbind een leeg potje met de
naam van een kruid erop met het potje van dezelfde vorm
waar een kruidenplantje in staat en je weet het!

6 Rijg nu de laatste 2 kleinere kralen
op 2 gekruiste ijzerdraadjes. Knip de
dubbele ijzerdraadjes ± 1 cm onder de
kraal af en buig om zodat de kraaltjes
op hun plek blijven.

stap 6

7 Doe de kruiden met
wat aarde in je potje en
schrijf er met krijt op
welke kruiden het zijn.

Wist je dat...

Scan de QR-code voor
de instructievideo
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kruiden speciale krachten
hebben? Verse munt zorgt bijvoorbeeld voor een goede concentratie
en het is goed voor je geheugen.
Tip: met een beetje munt is je glas
water meteen veel lekkerder!
Salie helpt tegen verkoudheid.
Doe een beetje salie en honing in
warm water en je hebt een
heerlijke thee.
En wist je dat dille je weerstand
versterkt? Ik doe altijd een beetje
dille over de zalm, dat is echt
mijn favoriete combi.
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Mij raak
je nooit meer
kwijt

Zo maak je een
kattensleutelhanger:
Dit heb je nodig:
• Stukje stof
(bijvoorbeeld van
een oud T-shirt)
• Sleutelhangerring
• 3 goudkleurige ringetjes
• Tangetje
• Vulling (watten of
oude kussenvulling)
• Borduurnaald- en draad
• Kleurstiften
• Kralen
• Afbakklei
• Satéprikker

1 Teken de omtrek
van een kattenkopje
op een stukje stevig
papier en knip het
uit. Gebruik dit als
sjabloon om het kopje
2 keer op de stof te
tekenen.

stap 1
2 Knip de kopjes uit, leg de stukjes
stof op elkaar en naai de zijkanten
op een klein stukje na aan elkaar
vast met een simpel steekje. Vraag
hulp aan een ouder iemand als dit
nog te lastig is voor je.

stap 3

stap 2
Vul het kopje met watten
en naai het helemaal dicht.

3

kattensleutelhanger

Met deze zelfgemaakte sleutelhanger van een restlapje
stof raak je nooit meer je sleutels kwijt! Dit zachte kattenkopje
springt meteen in het oog, waar je je sleutels ook neergelegd
hebt. En met een extra hanger van kralen en een hartje van
afbakklei wordt hij nog vrolijker.
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Tip

Teken jezelf met een zwarte stift op een
stukje stof of een oud laken, leg de stof
dubbel en knip het figuurtje ruim met
1 cm extra rondom uit. Naai de lapjes aan
elkaar vast en vul op met watten zoals
hierboven beschreven. Zo kun je al je
vriendinnen of je familie van stof maken!
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4

Teken een kattengezichtje
op de stof en kleur het
neusje en de oogjes in.
Prik een ringetje door
de stof aan de kant van
een oortje en knijp dicht
met een tangetje.

Textiel recyclen!

stap 5
5 Boetseer van afbakklei
een plat hartje. Prik met een
satéprikker een gaatje
bovenin en bak ± 30 minuten
af in een oven op max. 110 °C.
Doe, als het afgekoeld is,
een ringetje door het gaatje
en knijp dicht.

6 Knoop een ander ringetje aan
een stukje draad, rijg er wat kralen
op en knoop aan het uiteinde het
ringetje van het hartje.

stap 6

7 Haak de kralenhanger
en het kattenkopje aan
de sleutelhangerring en
natuurlijk ook je sleutels.
En klaar is je schattige
kattensleutelhanger!

Alles wordt leuker als je er een kattengezichtje op tekent,
bijvoorbeeld een plantenpotje. Gebruik wel een watervaste stift.
Zo teken je een kattengezichtje:

Stap 2
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Tip

Van je oude kleren kun je
de coolste dingen maken.
Zoals een party-T-shirt (p. 22),
maar wat dacht je van deze
DIY-ideeën? Scan de QR -codes
voor de instructievideo's.

Een slaapmaskertje van een
zacht lapje stof

Een marinetas van
een oud wit shirtje

Wist je dat...

Scan de QR-code voor
de instructievideo

Stap 1

Gooi je oude kleren of restlapjes stof niet zomaar weg.
Kleding en textiel kun je heel goed hergebruiken.
Je kunt ze doorverkopen, weggeven, naar de kringloop
brengen of in de kledingbak gooien.

Stap 3
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Stap 4

de kleding uit de kledingbakken
wordt gecheckt en gesorteerd
op bruikbaarheid? Wat niet
meer gedragen kan worden,
wordt gerecycled voor bijvoorbeeld gevlochten tapijten en de
vulling van autostoelen.
Nog een reden om twee keer
na te denken voordat je een
oud kledingstuk weggooit: voor
het produceren van kleding
wordt heel veel water gebruikt.
Voor 1 T-shirt is ongeveer
2500 liter water nodig, voor
een jeans zelfs 7000. Dat is
ontzettend veel!
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Een tof glitterheuptasje
van spijkerstof
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