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Onderwerp 2. De winkel met lappen stof. 

•        De buurman van Merel heeft een kleermakerij
 
  De buurman van Merel heeft een winkel met lappen stof. Daar moet hij nog 

jassen van maken of broeken. Als je een jas en een broek koopt in een win-
kel met kleren dan zijn die kleren kant en klaar. Kleren die kant en klaar zijn 
passen niet zo goed als kleren die helemaal voor jou worden gemaakt. Als de 
kleermaker voor jou een jas maakt, dan meet hij je armen en de lengte van je 
rug en hoe dik je buik is en hoe groot jouw rug. Dat meten doet hij met een centimeter, dat is een lange reep van stof 
met streepjes erop geschreven: elk streepje is één centimeter. Omdat een centimeter van stof is gemaakt, kan je hem 
goed buigen en daardoor de vorm volgen van bijvoorbeeld je kromme arm.

••        Heeft iemand voor jou wel eens een jas, jurk of trui gemaakt?
 
  Mijn oma heeft een prinsessejurk genaaid voor mij. Ik heb kleertjes gemaakt voor mijn pop. Toen ik een kikker moest 

spelen heeft mama voor mij een kikkerpak gemaakt. Wat vind je van wat we hebben verteld?.

••• We gaan elkaars armen meten, de dikte van onze buik, en ook de lengte van onze benen.

  We gaan meten met een centimeter hoe lang onze armen zijn en de dikte van onze buik en hoe lang onze rug is. In je 
ene hand houd je het begin van de centimeter vast en met de vingers van je andere hand pak je de meter vast op het 
punt dat de arm ophoudt. Als je een lange arm meet, dan zijn je handen wijd uit elkaar; als je een kleine arm meet dan 
is de afstand tussen jouw handen een beetje kleiner. Probeer maar.

 Benodigdheden: één of meerdere centimeters van stof.


