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Opdrachten 
 

 

Hoe worden T-shirts gemaakt? 
 

1 – Maak een woordweb 

Wat hoort bij een T-shirt? Maak samen een woordweb van 4 tot 6 woorden. Schrijf 

het woord T-shirt in het midden. 

 

2 – Wist je dat …? 

Wat weet jij over T-shirts? Begin je uitleg met: ‘Wist je dat …?’ 

 

3 – Wat is een …? 

Leg met behulp van de woorden uit het woordweb uit wat een T-shirt is. 

 

 4 – Doen 

Maak met smalle strookjes papier een geweven matje. Wil je een demonstratie zien, 

kijk dan op YouTube Knutselen met Nova naar het filmpje Vlechten met 

papierstroken. 

 

5 – Reken het uit 

Op p. 12 zie je grote pakken katoen. 

Stel je voor dat zo’n baal de volgende afmetingen heeft: 2 meter breed, 3 meter 

hoog en 6 meter lang. 

a. hoeveel m3 katoen is dat? 

b. Hoeveel van die pakken kun je naast elkaar plaatsen op een weiland dat 

20 meter breed is en 60 meter lang? 

 

6 – Teken het 

Teken/ontwerp een grapjas, een lolbroek en een bijpassend T-shirt met een geinige 

print. 

 

7 – Raar maar waar! 

a. Verklaar waarom op de landkaart van p. 6 de Grote Oceaan zowel helemaal 

links als uiterst rechts te vinden is. 

b. Welk kledingstuk van 6 letters zit verborgen in het woord vrachtschip? 

 

8 – Weet jij het? 

a. Waarom wordt er in Europa weinig katoen verbouwd? (p. 6) 

A: Het is er te droog  en 

te koud. 

B: Het is er te warm en 

te droog. 

C: Het is er niet warm 

genoeg en te nat. 

 

b. Hoeveel lagen katoen kan een grote snijmachine tegelijk snijden? (p. 21) 

A: 100 B: 150 C: 200 

 

c. Hoe lang duurt het ongeveer voordat een katoenzaadje een T-shirt is? (p. 27) 

A: 1 jaar B: 1,5 jaar  C: 6 maanden 
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Opdrachten – antwoorden 
 

 

Hoe worden T-shirts gemaakt? 
 

1 – Maak een woordweb 

Wat hoort bij een T-shirt? Maak samen een woordweb van 4 tot 6 woorden. Schrijf 

het woord T-shirt in het midden. 

 

2 – Wist je dat …? 

Wat weet jij over T-shirts? Begin je uitleg met: ‘Wist je dat …?’ 

 

3 – Wat is een …? 

Leg met behulp van de woorden uit het woordweb uit wat een T-shirt is. 

 

 4 – Doen 

Maak met smalle strookjes papier een geweven matje. Wil je een demonstratie zien, 

kijk dan op YouTube Knutselen met Nova naar het filmpje Vlechten met 

papierstroken. 

 

5 – Reken het uit 

Op p. 12 zie je grote pakken katoen. 

Stel je voor dat zo’n baal de volgende afmetingen heeft: 2 meter breed, 3 meter 

hoog en 6 meter lang. 

a. hoeveel m3 katoen is dat?  36 m3 

b. Hoeveel van die pakken kun je naast elkaar plaatsen op een weiland dat 

20 meter breed is en 60 meter lang?  100 pakken 

 

6 – Teken het 

Teken/ontwerp een grapjas, een lolbroek en een bijpassend T-shirt met een geinige 

print. 

 

7 – Raar maar waar! 

a. Verklaar waarom op de landkaart van p. 6 de Grote Oceaan zowel helemaal 

links als uiterst rechts te vinden is. 

b. Welk kledingstuk van 6 letters zit verborgen in het woord vrachtschip? T-shirt 

 

8 – Weet jij het? 

a. Waarom wordt er in Europa weinig katoen verbouwd? (p. 6) 

A: Het is er te droog  en 

te koud. 

B: Het is er te warm en 

te droog. 

C: Het is er niet warm 

genoeg en te nat. 

 

b. Hoeveel lagen katoen kan een grote snijmachine tegelijk snijden? (p. 21) 

A: 100 B: 150 C: 200 

 

c. Hoe lang duurt het ongeveer voordat een katoenzaadje een T-shirt is? (p. 27) 

A: 1 jaar B: 1,5 jaar  C: 6 maanden 

 


