
HOE MAAK JE EEN MICRO-SLEEPNET?
WAT HEB JE NODIG?

DEEL 1 - HET LICHAAM

• Baby/kinderpanty, nylon, liefst felle kleuren
• Stuk touw, minstens 2 meter lang, liefst felle kleuren en dat  
 niet snel rafel (zodat het makkelijk in gaten te steken is)
• Oud soepblik (800 ml), 10 cm in diameter
• 2x dezelfde oude drinkflesjes, 200 tot 500 ml 
• 4 tiewraps van minstens 25 cm lang
• 3x kralen met een groot genoeg gat om het touw
 doorheen te rijgen
• Slangklem (diameter = 10 cm of groter of tie wraps)
Gereedschap:
• Schaar met 
 scherpe punt
• Blikopener

• Schroevendraaier
• Liniaal
• (metaal)Schuurpapier

1. Pak het soepblik en trek de deksel eruit met het lipje. Maak  
 met een blikopener de andere kant van het blik open. Deze  
 opening is waarschijnlijk kleiner dan de kant met het lipje. 
2. Maak aan de kant van de kleinste opening in het blik 3 
 gaten langs de rand, maak gebruik van de scherpe punt van  
 je schaar om deze erin te drukken. De locatie van deze 3   
 gaten is als volgt: 2 aan 1 kant, 1 in het midden op de andere  
 kant, recht tegenover de andere twee (zie kruisjes).
3. Schuur nu alle scherpe randjes en gaten glad met het   
 schuurpapier, zodat scherpe randen en gaten de panty   
 en het touw niet kapot schuren.

DEEL 2 - DE BENEN
1. Zet het soepblik in de panty.
2. Zet de slangenklem er losjes omheen aan de onderkant,  
 met de klemzijde op dezelfde plek als het enkele gat.  
 Kijk goed naar de foto.
3. Draai de klem strakker en strakker met behulp van de  
 schroevendraaier.
4. Zet de klem vast rondom de tailleband van de panty,  
 het stevigste gedeelte.
5. Optioneel: Knip of snijd het overblijvende gedeelte van  
 de slangenklem weg een stanleymes of tang of breek  
 het af door het heen en weer te bewegen.

DEEL 3 - HET TOUW
1. Knip 3 evenlange stukken touw af van   
 minstens 60 cm lang. 
2. Gebruik voor elk gat 1 kraal die groter is   
 dan de gemaakte gaten. Doe 1 touw door  
 het gat, en rijg hem door de kraal aan de   
 binnenkant van het blik. 
3. Maak dan een dubbele knoop om de kraal  
 heen. Trek het touw aan de buitenkant   
 van het blik aan.
4. Doe dit voor alle drie de gaten.
5. Knoop dan de drie stukken touw aan de   
 uiteinden samen.
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DEEL 4 - DE VLEUGELS
1. Pak nu de 4 tiewraps en de twee lege en   
 dichtgedraaide flesjes.
2. Leg het soepblik met de zijde met twee   
 gaten op tafel.
3. Plaats de twee lege flesjes aan 
 weerszijden van het soepblik.
4. Bevestig nu twee keer 2 tiewraps aan
 elkaar, zo krijg je twee dubbel lange 
 tiewraps.
5. Bevestig nu de twee lege flesjes aan het   
 soepblik door 1 dubbele tiewrap te binden  
 om het middel van de twee flesjes. Denk  
 om de locatie van de flesjes, die blijven   
 dicht bij de twee gaten.
6. Bind nu de tweede dubbele tiewrap om   
 de bovenkant van de flesjes, om ze extra   
 goed te bevestigen aan het soepblik.
7. Knip daarna het teveel aan tiewrap af.

HOE MAAK JE EEN MICRO-SLEEPNET?

Je micro-sleepnet is nu af!

Dit micro-sleepnet is een bewerking van de ‘Babyleg methode’ van Civic Laboratory in Canada. Deze wordt, net als onze 
versie, gemaakt van lege flessen, andere makkelijk te vinden materialen én, jawel, kinderpanties! Vandaar de naam babylegs. 
Wij hebben het originele ontwerp iets aangepast naar materialen die makkelijker in Nederland te verkrijgen zijn, zodat iedereen 
snel, makkelijk en goedkoop aan de slag kan. Kijk voor meer informatie ook eens op:
https://civiclaboratory.nl/2015/05/31/babylegs/
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