DE HIPPE KOTO
GEFELICITEERD! Je hebt een prachtig cadeautje gekregen!
Wat is een koto?
Een koto is de rok van het traditioneel Creools-Surinaamse dameskostuum. Deze rok bestaat uit meerdere lagen. Hoe
meer lagen stof, hoe meer aanzien je vroeger had. Boven de rok wordt een soort jasje gedragen en om het af te maken
dragen vrouwen op het hoofd een angisa (een headwrap/hoofddoek). Om die goed in vorm te krijgen werd dit met stijfsel
(vroeger van cassave) behandeld. De verschillende manieren van vouwen hebben een betekenis. Daarmee werden vroeger
allerlei boodschappen overgebracht...

Wat ga je maken?
Jij gaat je eigen versie van een koto maken. Een hippe koto! Je maakt een jurk of een rok met een top en natuurlijk een
angisa (headwrap/hoofddoek)! De stoffen waar jij mee gaat werken zijn traditioneel en modern.
Tijdens de workshop DE HIPPE KOTO ga je nog veel meer leren over de koto. Bijvoorbeeld over de geschiedenis, de betekenissen, de stoffen enz. We laten
je dan ook van dichtbij zien welke creaties je zelf voor je pop kan maken! Boek een workshop voor een groep vanaf 5 personen. Informeer naar de
mogelijkheden via info@skippyﬂo.nl!
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KOTO & (CROP) TOP
pak een stukje stof naar keuze (geen strook).
leg je pop met haar armen wijd op haar buik op het stukje stof.
vouw de stof nu om haar middel en bovenbenen heen. (rechts over links). Het
bovenlichaam blijft vrij. Je hebt nu een simpele koto (rok).
plak nu stukjes klittenband om de koto te kunnen sluiten. Even opletten dat je het op de
juiste plek plakt.
kies nu opnieuw een (kort) stukje stof voor de (crop) top (de bovenkant van de outfit) en
plak aan de achterkant weer dicht met klittenband. Dit stukje stof mag lang of kort zijn.
met lint kan je een mooie rand, riem, sjaal of strik maken.
gebruik het elastiekje om een mooi kapsel te maken.
kies mooie schoenen en steek haar oorbellen in haar oren. Klaar!
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JURK/JAPON
kies één van de grotere stukjes stof.
leg je pop met haar armen wijd op haar buik op het stukje stof.
vouw de stof nu om haar heen: vanaf de oksels tot over haar benen. (rechts
over links). Het bovenlichaam en een deel van de benen zijn bedekt.
plak nu 2 stukjes klittenband op de stof om de jurk te kunnen sluiten. Even
opletten dat je het op de juiste plek plakt.
met lint kan je een mooie rand, riem, sjaal of strik maken.
gebruik het elastiekje om een mooi kapsel te maken.
kies mooie schoenen en steek haar oorbellen in haar oren. Klaar!
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ANGISA / HEADWRAP
gebruik het elastiekje om het haar van je pop in een hoge staart/bol/knot vast te maken.
Dat kan ver naar voren of juist iets meer naar achter. Kijk wat maar je leuk vindt.
pak een stukje stof naar keuze. Zoek een strook uit.
wikkel nu de strook om het hoofd en zorg ervoor dat de uiteinden van de strook stof aan
de voorkant uitkomen. Ook is het handig als je nu nog voldoende stof over hebt
gehouden, zodat je er nog een mooie knoop in kan leggen.
Het haar mag aan de bovenkant uitsteken, maar je kan er ook voor kiezen om zoveel
mogelijk haar in de doek te stoppen. Dan heb je wel een groter stuk stof nodig. Als je dat
in een driehoek vouwt, kan je er veel haar in kwijt.
Een mooie strik maken (in plaats van een angisa/headwrap) mag natuurlijk ook! Klaar!

Hoe HIP is jouw
koto geworden?
Deel foto’s van je creaties en tag
ons! @skippyﬂotoys

