
 

 

 

 

 

 

Handleiding - Hoe maak ik een tekenvlag?  

Teken vangen doe je door een stuk stof over de vegetatie te slepen. Dit proces noemen we ‘vlaggen’ en 

gebeurt met een ‘tekenvlag’. Een tekenvlag maken is niet moeilijk en je hebt er geen dure of speciale 

materialen voor nodig. Hieronder vind je alle info die je nodig hebt om thuis zelf een vlag te maken.  Bekijk 

ook zeker de instructievideo! 

 

Benodigdheden 

- Bezemsteel of ander soort stevige stok van + 1 m lang 

- Wit stuk katoenen molton of flanel van 70 cm op 85 cm 

- Duct-tape of naaimachine 

- Touw van + 3 m lang 

- 2 schroefogen of een boormachine *1 

- 2 veiligheidsspelden *2 

 

Stappenplan  

1) Leg je stuk stof met de juiste afmetingen open op de grond  

2) Leg de stok op een kort uiteinde van de stof  

3) Plooi de rand van de stof over de stok,  zodat de vlag 70 cm lang wordt 

4) Kleef met duct-tape de omgeplooide rand stof aan de grote lap stof 

OF  Naai de omgeplooide rand vast aan de grote lap stof 

5) Draai aan beide uiteinden een schroefoog in de stok 

OF  Boor aan beide uiteinden een gat door de stok 

6) Knoop de uiteinden van het touw stevig vast aan de schroefogen 

OF  Knoop het touw stevig door de geboorde gaten in de stok*2 

7) Gebruik de veiligheidsspelden om de randen van de vlag vast te maken aan het touw of de schroefogen*3 

8) KLAAR! Je hebt nu een tekenvlag van 70 x 70 cm! 

 

Aanbeveling voor stof 

Je kan een hoeslaken/kussensloop in 

molton of flanel gebruiken, dat je op 

de juiste afmetingen knipt. Als je 

thuis geen stuk stof hebt dat aan de 

opgegeven vereisten voldoet, kan je 

in een stoffenwinkel wit katoenen 

molton kopen.  

 

*1 Als je liever niet in je stok boort of schroeft, kan je 

er voor kiezen om het touw rond de stok te knopen. 

Kleef duct-tape over het touw aan de stok, om te 

voorkomen dat het gaat verschuiven. Deze methode 

is minder duurzaam, maar vraagt minder materiaal.  

 

*2 In plaats van veiligheidsspelden te gebruiken 

om te voorkomen dat de vlag gaat verschuiven, 

kan je de randen van de vlag vast kleven aan de 

stok met duct-tape. Deze methode is minder 

duurzaam, maar vraagt minder materiaal.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2RBoxRSGExQ&ab_channel=TeekaBreakUAntwerpen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


