
WAT HEBBEN WE NODIG?

5x bamboe stokken 
(ongeveer 2 m lang)

2,5 m stof 
(minimum 1,5 m breed)

naaimachine

HOE MAAK JE EEN TIPI?
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2 Er ontsaat een waaier.  Knip een 
gat uit de boven kant en zoom 
deze 1 cm naar achteren.
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knip ongeveer 10 cm   
van de bovenkant
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2e gestikte naad

1e gestikte naad
tunnel  
van 140 cm lang   
en 5 cm breed

Leg de stof op de grond en teken het patroon er op af.  
Vervolgens knip je de driehoeken uit.

Je hebt nu 4 gelijke driehoeken en 2 halve driehoeken.  
Wanneer je de driehoeken aan elkaar gaat naaien, houdt  
dan een centimeter tussen stof en naad aan en zorg dat  
alle onafgewerkte randen naar boven uitsteken.   
De halve driehoeken stik je met de schuine kant vast aan de rest.
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Zoom wanneer de 5 tunnels klaar zijn de onderkant van de 
waaier om. Nu kan je de stokken er vanaf de bovenkant 
insteken en worden ze onderaan automatisch tegen  
gehouden door de zoom.   
Om de tipi helemaal rond te maken naai je het bovenste 
deel van de voorpanden nog aan elkaar.  Bedenk hierbij hoe 
hoog je de ingang wil hebben en naai ze vast vanaf boven 
tot die hoogte.  
De twee deur flappen kan je nu langs de rand afwerken 
met de brede zijde. De smalle zijde gebruik je om strikken 
te maken om de tent te kunnen sluiten.

Nu ga je de tunnels maken voor de bamboestokken. 
Dat doe je door bij iedere naad steeds 5 cm vanaf elke zijkant vast  
te spelden aan 5 cm vanaf de naad van de volgende driehoek.  
 De 1 cm rand stof vanaf de naad vouw je hierbij naar binnen.

neem een reep stof, 
visdraad,... 
om de stokken 
bij elkaar te binden.

werk langs de rand af en naai er  
touwtjes aan zodat je de tipi kan  
toeknopen


