
Eva, Zola, Delano en Youri  
Deel 1 

1.  2. 3.  

4. 5. 6.

7.  



We hebben 7 verschillende manieren gevonden. 

Dit is onze top 3:      1 2 3  

 

Deel 2 

We hebben de 3 veel gebruikte manieren na gemaakt  en vergeleken met elkaar. We hebben voor 
alle 3 de exemplaren 150 cm touw gebruikt. 

1.      2.    3.     bij 
nummer 1. Kwam alles perfect uit en hadden we niet veel touw over. Het was wel lastig om deze na 
te maken omdat het ingewikkeld in elkaar zit. Het is wel sterk omdat je zo vaak heen en weer gaat 
van de ene naar de andere kant. Het is wel lastig op het strakker te trekken. Maar we vinden dat het 
er wel leuk en creatief uitziet.  

Nummer 2. Het zat net iets strakker dan de rest dus we denken dat we daardoor iets meer touw over 
overbleef. dit is wel de makkelijkste manier om strak te trekken. dit was wel de makkelijkste manier 
van de 3 omdat deze het meest bekend is. Dit is niet echt een sterke manier maar het zit wel goed 
vast.  Dit ziet er wel fatsoenlijk uit daarom word het ook zo vaak gebruikt.  

Nummer 3. Omdat je het meeste aan 1 kant moest rijgen hadden we aan de linker kant 2 keer zoveel 
touw over dan aan de rechter kant. Het is wel een lastige manier om te strikken omdat je maar met 1 
touwtje strikt.  Het is wel makkelijk om strak te trekken omdat het maar met 1 touw is. Het is niet 
echt strak omdat deze dunner is dan de andere. Het zet er wel grappig uit.  

Deel 3 

8 kwadraat + 2 kwadraat + 4 kwadraat = 84 

L= 8 kwadraat + 2 kwadraat + x  

Dus wij verwachten dat de schoen veter ongeveer 84 cm moet zijn. 



 

Eindopdracht: 

Wij hebben een schema gemaakt over hoelang de veters ongeveer moeten zijn als je een bepaalde 
hoeveelheid gaatjes hebt. 

 

 

 

Wij hebben wat advies bedacht voor een beginnende veterfabriek omdat wij na deze les natuurlijk 
echte veter experts zijn. 

-maak veters eerder te lang dan te kort 

Want als je je veters iets te lang maakt kan je ze altijd nog een stukje korter maken en dan hoef je ze 
niet weg te gooien. 

-Kleuren combineren in veters 

Als je je kleuren combineert ben je anders dan andere bedrijven en het moet origineel zijn want dan 
blink je uit.  

 

-maak een website  

Als je een website hebt verkoop je meer omdat tegenwoordig veel meer mensen online kijken. En 
veel mensen zoeken het eerst online op voordat ze iets betalen.  

-zorg voor genoeg reclame en promotie  

Zoals bijvoorbeeld een website waar we het al over hadden. Je wilt dat mensen er over praten  

-wees creatief in de winkel  

Zorg ervoor dat als mensen binnenkomen en onder de indruk zijn en vaker terug willen komen. 

-zorg voor goeie kwaliteit veters 

Ook al verhoogd dat de prijs, dat is het welwaard aangezien mensen goeie veters willen hebben. Niet 
dat als er een klein gaatje in kan komen dat heel de veter kapot gaat. 


