
De Handwerkmand:  
 

Vraag vooraf of je gebruik kunt maken van een 

tafel waar de dames omheen kunnen zitten!!! 

 

Bovenop in de Handwerkkoffer zit een zak vol 

met kleine sierkleedjes: gehaakte en van 

frivolité gemaakt. Leg voor iedere dame een kleedje en het gesprek begint 

vanzelf met allerlei verhalen over hun eigen haakkunsten! 

 

En vergeet daarna de twee poppen met gehaakte poppenkleertjes niet! 

 

Technieken in de Handwerkkoffer: 

1. Haken: 

Om met het haken te beginnen is er dan de witte omslagdoek: een poosje mode 

geweest om die zelf te haken. Ook bij het haken was het vroeger vooral altijd nuttig:  

pannenlappen, lange lap met oefensteken om te haken, zelfs een roze gehaakte BH! 

Kastrandjes werden gebruikt om de kasten op te vrolijken. Ook het kleine sloopje 

voor de wieg heeft een gehaakt hartje aan de voorkant. Misschien hebben de 

deelnemers ook ooit nog wel zo’n babyjurkje moeten haken op de lagere school? 

 

2. Breien:  

Vroeger moest het handwerken wel allemaal nuttig zijn. Het waren voor al de 

pannenlappen, die gebreid of gehaakt werden en de sokken die gebreid werden. 

Belangrijk voor je was zeker, dat je de sokken ook kon stoppen. Dat leerde je al op de 

Lagere School met een oefenbreilap (zit in de zak met breiwerkjes), waarop je leerde 

mazen van dunne plekken in sokken of truien en ook oefende je om gaten in de sokken 

te leren stoppen. Er zit ook een witte lange lap in, met allerlei steken, die je moest 

leren om mooi breiwerk te kunnen maken. 

* Boven in de koffer ligt een grote wit gebreide doek, een soort van omslagdoek: dat 

werd gebruikt als een doopdoek, een omslagdoek voor de 

baby’s. Vroeger had niet iedereen geld om een kinderwagen te 

kopen en gebruikten ze deze doek.  

Verder zitten er gebreide sokken, babysokjes en zelfs een 

gebreid handschoentje in de koffer. Vooral het borstrokje is 

oud. 

En misschien wil er wel iemand een stukje breien aan de roze 

sjaal??? 

Vele oma’s zullen ook ooit wel poppenkleertjes hebben 

gebreid voor de kleinkinderen. Bij het breiwerk zitten 

schattig gebreide poppenkleertjes! 

 



3. Borduren: 

Wat ieder zich nog kan herinneren van de Lagere School zijn de stekenlappen en 

stekenkleedje. En het smokwerk aan de flanellen lap. Een pronkstukje is de piamazak 

om op het bed van de kinderkamer te leggen. 

Verder werden er heel veel tafelkleedjes geborduurd en ook schortjes! 

Met de borduurstempel werden patroontjes gedrukt op babylakentjes en -sloopjes. 

En heel enthousiaste borduursters borduurden iets moois om in te lijsten. 

In de koffer zit onderin een platte, witte doos gevuld met borduurgaren en prachtige 

kralen-borduurwerkjes. 

 

4. Naaien: 

Bij het naaiwerk horen de knippatroonboekjes van de ‘Marion’, het radarwieltje en de 

knopendoos. 

 

5. Kantklossen: 

Dit werk zit in een handdoek gewikkeld. Misschien is er wel een kantklosster in de 

groep? 

 

6. Kaarten: 

Links tegen de zijwand van de koffer zit een zak met kaarten, waarin allerlei 

handwerkjes te zien zijn. Leuk om ze aan de deelnemers te laten zien. 

 

7. Tot slot: 

Gedicht:  ‘Breien in de tram’ 

Lied:   ‘Daar was een wuf dat spon’ 

Lied:   ‘Mijn wiegie was … 

             ‘mijn warme kruik zat in een gebreide sok’.  

 

 


