Een bootje vouwen van riet
Het riet wat gebruikt wordt om een dak mee te maken is riet wat al afgestorven is. Het
riet groeit niet meer en is geel en bruin van kleur. Het groene riet dat in het voorjaar en
najaar groeit kan de rietdekker nog niet gebruiken, het is nog niet geschikt voor op het
dak. Wat je er wel mee kan doen is er een mooi bootje van maken! Het bootje blijft mooi
drijven en doordat het erg licht is kan het (bij een beetje wind) erg ver varen. Hieronder
lees je hoe je zo’n bootje van een rietblad kunt maken.

Zoek bij een sloot of vijver bij jou in de buurt naar een rietstengel. Knip de rietstengel met een
(snoei)schaar bij de grond af. Probeer niet de stengel uit de grond te trekken. Het blad, maar
ook de stengel, kan erg scherp zijn. Je hebt nu een stengel met een aantal bladen er aan.
1. Knip 2 a 3 cm. onder een blad de stengel door.
2. Het blad zit met een hulsje om de stengel gevouwen. Houdt het hulsje vast en beweeg
de stengel. Je kunt nu het hulsje van de stengel trekken.
3. Trek het puntje van het blad door de opening van het hulsje. Laat het ongeveer 5 cm. uit
het hulsje steken. Vouw vervolgens het blad netjes dubbel.
4. Scheur of knip het blad aan de vouwkant in 3 gelijke delen. Scheur het 2 a 3 cm. in.
Het ene deel vouw je in het andere deel.
5. Vouw de andere kant met het hulsje naar het midden, dit wordt de mast. Vouw weer
netjes dubbel.
6. Scheur of knip het blad aan de vouwkant weer in 3 gelijke delen en vouw het ene deel in
het andere.
Het bootje is nu klaar om te water te laten. Veel plezier en pas op dat je je niet snijdt !
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1. Knip ± 2 cm onder het blad.

2. Verwijder de stengel.

3. Trek top van blad ± 5 cm door
stengelopening

4. Platte kant in 3 gelijke delen inknippen.
Buitenste delen in elkaar vouwen.

5. 'Mast' naar het midden vouwen.

6. Zelfde als hierboven, maar dan de andere kant.
'Mast' terugvouwen.
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