
 

Happy socks 
Maak zelf happy socks door sokken te versieren met textielverf of textielstift
Kennen jullie die felgekleurde sokken met gezellige printjes? Dit zijn Happy 
Socks! Wij maken deze na met verf of stiften. Als je daar niet vrolijk van 
wordt..?!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 
jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• één paar nieuwe sokken (het liefst een lichte 
kleur, zonder print)

• textielverf of textielstiften in kleuren naar 
keuze (bijvoorbeeld: https://bit.ly/3cAfVPL of 
https://bit.ly/3dOohmS)

• bij gebruik van textielverf: kwasten en 
verfschorten

• optioneel: stiften, potloden en/of krijtjes
• optioneel: restjes papier
• optioneel: lijm
• optioneel: inpakpapier of inpakfolie

Wat heb je nodig?
Per paar heb je het volgende nodig

Wat gaan we doen?
We versieren lichtgekleurde sokken met textielverf of textielstiften. De kinderen mogen hier hun eigen draai 
aan geven! Jongere kinderen kunnen een paar verschillende kleurtjes op de sokken verven/tekenen, terwijl 
oudere kinderen hun eigen ontwerp en patroon zouden kunnen ontwerpen. Pas het materiaal gerust aan 
op het niveau van jouw groep. Met jongere kinderen kun je beter voor textielverf en schorten kiezen, terwijl 
oudere kinderen ook goed met stift zouden kunnen werken. Let er bij het gebruik van textielverf wel op dat 
de kinderen schorten dragen. Deze verf krijg je niet uit de kleding.
Tip: Geef dit als cadeau aan papa of mama! Leuk voor Vaderdag of Moederdag. Als je het cadeau geeft, 
maak de sokken dan voorzichtig los van het label en maak ze, zodra ze droog zijn, weer vast. Laat de 
kinderen het label beplakken met papier en hun eigen label ontwerpen. Bij jongere kinderen kan de 
leidster dit doen en hier 'Happy Socks voor....' op schrijven bijvoorbeeld. Dit maakt het nog persoonlijker!

 



 

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit stimuleert de beeldende expressie van het kind. Het kind verft naar eigen inzicht op de 
sokken. Door middel van de fijne motoriek houdt het kind de kwast vast en tekent hiermee op de sokken. Als 
je dieper ingaat op het mengen en benoemen van de verschillende kleuren die er ontstaan en die je zelf 
mengt, stimuleer je de cognitieve ontwikkeling van het kind.

Voorbereiding
• Verzamel van tevoren effen sokken in een lichte kleur. Deel dit eventueel met de kinderen en de 

ouders, via de nieuwsbrief en/of social media. 
• Zorg ervoor dat je genoeg materiaal ter beschikking hebt. Het is belangrijk om textielverf en/of 

textielstiften te gebruiken. Dit blijft namelijk zitten! Ook als de sokken worden gewassen. Je kunt dit 
materiaal online kopen of in knutsel- en hobbywinkels. Soms hebben speelgoedwinkels dit ook. 

• Tip voor de jongere kinderen: Werk in kleine groepjes, met genoeg begeleiding zodat het verven met 
deze verf veilig blijft en hun eigen kleding ook schoon blijft. De meeste textielverf krijg je niet uit de 
kleding. Hoewel de kinderen een schort dragen kan het namelijk altijd gebeuren dat er iets geknoeid 
wordt. Vooral als hier niet op gelet wordt.

Aan de slag!
• Tip voor de oudere kinderen: Laat de kinderen goed nadenken over hun ontwerp, voordat ze aan de 

slag gaan met het versieren van de sokken. Misschien willen zij het eerst op papier maken en het 
daarna pas op de sokken? Laat het zelf een print en/of een tekst ontwerpen die zij straks op hun 
sokken gaan maken.

• Laat de kinderen hun sokken versieren op de manier wat zij graag willen en wat zij kunnen. Het is het 
allerleukste als iedereen iets anders maakt, waardoor het echte persoonlijke ontwerpen zijn.

• Klaar met versieren? Als het geverfd is, is het belangrijk dat het eerst goed droogt. Maak (in de 
tussentijd) eventueel nog een eigen label wat je om de sokken of aan de sokken vastmaakt. Oudere 
kinderen kunnen dit heel goed zelf! Je zou er ook voor kunnen kiezen om het in doorzichtig inpakfolie 
te doen. Dit maakt het nog wat sjieker.

 



 

Variatie
Leuke tips voor BSO-kinderen

• Maak, in plaats van 'gewone' sokken eens grippy socks! Oftewel: anti-slipsokken. Versier de sokken op 
te manier die jij wilt en draai hem daarna om. Maak vervolgens streepjes, stipjes of andere vormen 
met textielverf en laat dit goed drogen. Op deze manier heb jij je eigen grippy socks gemaakt!

• Zin in iets anders dan Happy Socks? Maak dan een leuke sokpop! Zie draaiboek: https://bit.ly/2Z6sBKn

Heb je nog sokken over?
Bekijk dan dit filmpje voor een aantal leuke ideeën!

• https://www.youtube.com/watch?v=AbVhL6xFLbY

Variatietip: tie dye socks!
Leuk voor de oudere BSO-kinderen!

• https://www.youtube.com/watch?v=h0jIuzDPgjg
 


