
 

Sissende sokkenslang
Een tochtstopper in de vorm van een slang, gemaakt van sokken
Oude sokken niet weggooien maar meenemen! We gaan ze gebruiken voor het
maken van een sokkenslang.

Duur : 90 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische
ontwikkeling

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

Soort activiteit : Creatief

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

minstens 10 schone sokken
naaimachine (kan ook met de hand)
schaar
naald  
draad  

knopen 
rood lint
vulling (fiber fill bijvoorbeeld)

Wat heb je nodig?

Let op:
Start ruim van tevoren met het inzamelen van oude sokken.
Je hebt voor deze activiteit een naaimachine nodig en iemand die hiermee overweg kan. Plan dit in!

Aan de slag!
Leg je sokken uit, zodat je ze allemaal kunt zien . Kies ten minste tien sokken die een gelijkaardige
breedte hebben.
Als je veel verschillende breedtes hebt kun je er ook voor kiezen om ze vervolgens van klein naar
groot te laten lopen. 
Knip je sokken in de breedte in repen zodat je alleen het middelste deel overhoudt. Gooi de restjes
weg.
Knip de sok los zodat het niet langer een cirkel is. 

 



 

Naai elk stuk samen langs de boven-en onderkant. Wanneer je naait, moeten de voorkanten van de
lapjes stof tegen elkaar aan liggen. Zie foto. Je naait dus aan de binnenkant.
Zodra alle stukjes aan elkaar genaaid zijne zet je met een stift een teken waar je de tong van je slang
zal maken. Om dit te doen, vouw het lapje sok dat het hoofd wordt in de lengte doormidden. Vouw in
de lengte doormidden en maak een teken op de top van een laag waar de vouw ligt.
Neem je rood lint en knip een omgekeerde "v" in de punt.
Naai de platte kant van het lint aan de bovenkant van je sok aan de voorzijde (de kant zonder ruwe
naden) iets links van waar je het merkje die je net hebt gezet. Je moet ruimte houden voor de naad.

Neem je twee knopen en naai ze net onder het lint in een horizontale lijn. Dit zullen de ogen van je
slang worden.
Vouw je sok strip in de lengte, met het rode lint aan de binnenkant, ruwe naden aan de buitenkant.
Naai langs de bovenkant en de zijkant de sok vast.
Draai je slang nu naar de goede kant. Het rode lint en kraalogen zitten nu aan de buitenkant.
Vul je slang met de vulling totdat deze vol is. Als je een zeer lange slang hebt, moet je waarschijnlijk
een lange brede stok gebruiken om de vulling naar beneden te duwen tot op het hoofd.
Zodra je de slang volledig hebt gevuld, pak je naald en draad en naai je met de hand de slang dicht.
Dit kan eventueel ook met de naaimachine.

Tip:
In plaats van kant en klare vulling kun je de slang ook prima opvullen met de restjes stof en oude
kleren die je niet meer gebruikt. Goedkoper en duurzamer!
Je kunt natuurlijk ook met je hand borduren in plaats van het naaien met een machine.

Bronnen:
http://www.grosgrainfab.com/2013/05/mismatched-socks-sew-sock-snake.html
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