
Beste leerling, 

Maak een zeilbootje, en zeil in jouw fantasie met jouw bootje over de oceaan naar mooie 

verre landen of eilanden! Je kan ook met een blad papier er een zeetje bijschilderen of 

kleuren om onder jouw zeilbootje te leggen. Wie dat graag wil: maak ook een tekening van 

jouw zeilbootreis!  

Wat heb je nodig voor het zeilbootje?  

Een stukje klei of een stuk plasticine. 

Enkele brochettestokjes. Heb je die niet in huis? Dan kan het ook met rietjes of een fijn stevig recht 

takje. Voor een mini-zeilbootje: gebruik tandenstokers! 

Een stukje stof groot genoeg voor een zeil: een driehoek of een vierkant/rechthoek. 

Tesa-plakband of lijm  

Een schaar  

Klein beetje wol of fijn touw om het zeil op te rollen. 

Wat heb je nodig voor een stukje zee? 

Wit papier dat je blauw kleurt of schildert OF een stuk blauw papier. 

Een schaar: knip er een mooie vorm mee uit voor het water, je kan er ook vissen op tekenen, … 

HOE GA JE TE WERK?  

Vorm een bootje uit klei of plasticine. Prik met je rietje of brochettestokje in het midden een gaatje. 

Wikkel met plakband 2 of 3 brochettestokjes aan elkaar voor een stevige zeilmast. Knip een driehoek 

als zeil. Het kan ook een vierkant zeil worden: kijk even verderop hoe dat je dat maakt. Maak de 

driehoek vast door een stukje stof over het stokje of rietje te plooien: lijm en/of plak tot het goed 

vast zit.  

 

 



 

Steek het stokje in de klei of plasticine: klaar! 

 



Met een stukje wol of touw rond het zeil, kan je het zeil oprollen. 

 

 

 

 

 

 



Gebruik voor een rechthoekig of een vierkant zeil een extra stokje. Maak het met plakband (tesa) 

goed vast aan de zeilmast.  

 

 

 

 

 

 

 



Maak je vierkant of rechthoekig zeil vast aan het horizontale stuk, door in het midden van je doekje 

een sneetje te maken. Zo kan je de stof vast plakken met lijm of met wat tesa plakband. Wie dat 

graag wil kan met potlood of een zwart stiftje een naam, tekening, …, op het zeil zetten. 

 

 

 

 

 

 



Ook hier kan je het zeil oprollen en vast maken met een stukje wol of touw.  

Je kan nog extra touwen en zeil toevoegen aan jouw bootje als je dat wenst. 

 

 


