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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en 
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Omdat het zo leuk is om te doen, gaan we nog even verder met het restylen van kleding. Ook deze keer kwam de soeppan 
uit de kast en zette ik deze met water op het vuur. Ik gaf een rokje van Juul en een wit t-shirt een dip-dye. Hiermee geef je 
een kledingstuk een stoere twist en kan het oude kledingstuk gewoon nog een tijdje mee. Naast de dip-dye laat ik zien hoe 
je eenvoudig een ceintuur maakt van een goudkleurige ketting. 

Benodigdheden
Marabu Easy Color25gr, art. 008.173522 073 Zwart
ReStyle Ketting aluminium 15mm, art. 006.1002 kleur 040 Goud

Overige benodigdheden
Sleutelhanger met sluiting kleur goud
Bak/pan van roestvrij-staal
Kledingstuk

Werkbeschrijving
Breng een hoeveelheid van 4 l water aan de kook en volg de gebruiksaanwijzing op de verpakking van Marabu Easy Color.

Dip dye rokje
Als je zover bent dan doop je het kledingstuk in het verfbad. Dit deed ik alleen met het onderste gedeelte van de rok en 
haalde het vrij snel in 2 etappes omhoog en liet vervolgens het laatste stukje rand 20 minuten in het verfbad hangen, 
zodat dit het donkerste gedeelte zou worden.

Nadat je dit gedaan hebt spoel je het geheel goed uit met koud water (zie de gebruiksaanwijzing op de verpakking) en 
laat het geheel drogen.

Dip dye shirt
Nadat het rokje een dip-dye had gekregen, bedachten Juul en ik, dat we nog een wit t-shirt hadden liggen wat wel een 
restyle kon gebruiken. Juul wilde bij het t-shirt de bovenkant donker hebben en de onderkant licht dus zo gezegd zo 
gedaan. Ik doopte het t-shirt op zijn kop voor ongeveer de helft in het verfbad om het vervolgens gelijk omhoog te halen 
en het laatste gedeelte 10 minuten in het verfbad te laten liggen.

Ook het t-shirt spoelde ik goed uit na het verfbad goed met koud water (zie de gebruiksaanwijzing op de verpakking) en 
laat het geheel drogen. 

Het eindresultaat geeft een stoer kleurverloop weer.

 

Om het geheel af te stylen, maakten we van een goudkleurige ketting een ceintuur.
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Neem van de ketting jouw gewenste afmeting + een stukje extra wat voor de sier blijft hangen.

Schuif de ring van de sleutelhanger om een uiteinde van de ketting en klaar is je centuur. Je kunt de ceintuur net zo strak 
of nonchalant dragen als je wilt.

En zo restyle je eenvoudig een oud kledingstuk.

Pas op!!! Kleding restylen kan verslavend werken ;)


