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DE GOEIE KNOEIER 

 
U wordt steeds vooraf verwittigd wat u aan materialen nodig hebt voor de uitvoering van een 

bepaald onderwerp. Als hobby-beoefenaar is het prettig om volgende zaken steeds bij de hand te 

hebben : 

 

ALLES VOORZIEN VAN UW NAAM OF KENTEKEN ! ! 

 

 In uw agenda met daarin het werkprogramma van het lopende werkjaar 

 Een snijmat(je) + een plastiek(zak) 

 Een zakje of doosje met daarin: potlood en potloodslijper; een bic of vulpen; 

een paar verschillende kleurpotloden; gom en papierschaar; een rolletje 

plaklint; enkele viltstiften, een permanentstift. 

 Een RECHTE lat; een cutter (snijmesje in houder) 

 Een goede schaar om stoffen te knippen (ze zijn duur, draag er dus meer dan 

zorg voor) 

 Enkele bladen patroonpapier, waarvan 1 blad volledig en één blad in 4 of 8 

gelijke stukken geknipt; een blad kleermakerscarbonne in twee geknipt. 

 Een doosje (liefst met deksel) met daarin enkele naai - en borduurnaalden 

van verschillende dikten en met verschillende gatgrootte met scherpe en met 

stompe punt; witte stikzijde (eventueel enkele andere kleurtjes); een 

vingerhoed (??); een lintmeter ( maar dan wel één waarvan het cijfer 1 er nog 

op staat); een doosje kopspelden ( geen nagels); een stukje kleermakerskrijt 

of – potlood. 

 Enkele blaadjes keukenpapier, toiletpapier of papierzakdoek. 

 Enkele penselen van verschillende diktes; een plastiek potje voor water (bijv. 

yoghurtpotje);. 

 Een kleine geldbeugel met het nodige geld voor de avond ( 2 € / 0,5 € ) +  

 (of ) de nodige (dranken)bonnetjes. 

 

HEBT U EEN VAN BOVENVERMELDE ZAKEN NIET BIJ WANNEER 

DAT NODIG BLIJKT TE ZIJN DAN VRAGEN WIJ U PER 

ONTBREKEND ARTIKEL 5 EUROCENT IN ONS SPAARVARKEN TE 

DEPONEREN 

 

U kan bij ons ook verschillende van bovenvermelde artikelen aankopen aan de 

kostprijs. Vraag het aan uw leidster. 


