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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.

Om te laten zien hoe je zelf de leukste dingen kan creëren vroeg ik aan Juul en haar vriendinnen of ze het leuk zouden 
vinden om een kledingstuk te restylen. Ze waren meteen enthousiast. Alle drie kregen ze een wit basis t-shirt waar ze met 
diverse materialen en technieken aan de slag konden gaan. Samen bespraken ze de ideeën en mogelijkheden en lieten 
zich inspireren door o.a. Pinterest. Ze werkten met makkelijk materialen zoals Restyle applicaties, Marabu textielstift en                
Flex folie, maar ze gingen ook de uitdaging aan om het e.e.a. te borduren. Het pakte goed uit en het smaakte naar meer. 
Kijk snel verder voor het eindresultaat!

Benodigdheden
Marabu Easy Color25gr, art. 008.173522 236 Light pink
Marabu Textile painter 1-2mm, art. 008.011603 kleur 73
Durable Borduur- en Haakkatoen, art. 010.36
- Kleuren: 1007, 1011, 1027, 1028, 1001, 1009, 1050
ReStyle Borduurring 15cm, art. 012.BR15
DMC Magic borduurpapier, art. 074.FC0003
Poli-FlexTurbo 20x25cm, art. 049.1000
ReStyle Vilt 20x30cm, art. 082.38
Gütermann brochespeld 25mm, art. 039.785237
Borduurnaald met scherpe punt
Restyle Applicaties

Overige benodigdheden
Inspiratie
Strijkijzer
Bakpapier
Schaar 

Werkbeschrijving
Als voorwerk hadden we een paar dagen eerder de witte t-shirts een dip dye gegeven met Marabu Easy color textielverf.

 

Een paar dagen later werden gekozen teksten overgetrokken op DMC Magic paper. Het magische papier is zelfklevend en 
het perfecte hulpmiddel als je iets op een kledingstuk wilt borduren. Naderhand spoel je het magische papier met water 
van het kledingstuk af en zie je er niets meer van.
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Toen de t-shirts in de borduurring waren geschoven werd het stil… 
               en werkte ieder, uiterst geconcentreerd, aan een eigen creatie.

Met de strijkapplicaties van Restyle werd een hoek van een t-shirt gepimpt… en maakten we leuke broches.

Door een applicatie op vilt te strijken (met bakpapier ertussen), deze vervolgens met een vilten rand uit te knippen en aan 
de achterkant een brochespeld vast te maken, heb je een super toffe broche en kun je deze vervolgens op elk shirt of tas 
vastspelden.
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Met Flex folie kun je eindeloos creëren en de keuze in kleur is reuze. De meiden tekende van alles, knipte het uit en 
streken het vervolgens op het t-shirt. Ook hier maakten we voor de zekerheid gebruik van een vel bakpapier tussen de 
Flex folie en het strijkijzer. Jada borduurde er later nog iets op de Flex folie wat zorgt voor een verrassend geheel.

Met een Marabu textielstift heb je in een handomdraai iets gemaakt. Juul koos voor hier en daar een quote en voegde 
door te borduren nog een detail toe.

Het was de meiden al snel duidelijk, dat dit is de perfecte manier om een eigen stijl aan je kleding geven. Zoals je 
hierboven ziet is er van alles mogelijk en kun je het jezelf net zo moeilijk maken als je wilt.

De middag ging snel voorbij en toen ik de vraag stelde wat ze ervan vonden, werd er gelijk super enthousiast gereageerd. 
Ze waren alle drie blij met hun creatie, vonden het leuk en ontspannend om te doen dus dat smaakt naar meer… wordt 
vervolgd!


