MAAKBAAR
CAROLINE VERBRUGGHE en VRIENDEN VERKLAPPEN HUN MAAKBAARSTE IDEEËN
stap voor stap MOOI snel makkelijk EN ZONDER BOOR- OF NAAIMACHINEs

VOORWOORD

Als je dit boek in handen hebt, ben je waarschijnlijk zélf
creatief of op zoek naar een geschenk voor iemand die jij
creatief vindt. Denk je dat geen van beide waar is? Dan vergis
je je, want niet ‘handigheid’ maar wel ‘nieuwsgierigheid’ is
de basis van creativiteit!
Je kunt maken voor jezelf, om weg te schenken of om te verkopen. De
voordelen van ontwerpen en maken gaan echter niet enkel over ‘spullen
hebben’: craften kan iedereen helpen om even alle aandacht op één ding
te focussen. Als bij mindfullness, yoga of sporten geniet ik van de ‘maakflow’: spannend en ontspannend tegelijk. En, toegegeven, achteraf is het
‘hebben’ van de handgemaakte spullen mooi meegenomen.
Dit boek werd gemaakt door een hele bende enthousiastelingen. Zijn
we ontwerpers? Crafters? Creadivas? Hoe zou je ons noemen? We zijn
gewoon allemaal ondernemend, drukbezet, en hebben uiteenlopende
beroepen, al dan niet in de creatieve sector. Mijn vader zou zeggen dat we
‘plantrekkers’ zijn, omdat we ons eigen ding durven doen en enthousiast
worden van een uitdaging! Daar kan ik me wel in vinden.
Tenslotte, laat niemand jou vertellen wat cool is of niet cool, wat in is of
out! Doe gewoon waar je zin in hebt en ga voor jouw eigenzinnige versie
van de ideeën uit dit boek. Iederéén doet wel eens een ander klakkeloos
na -zelfs professionele ontwerpers doen dat vaker dan ze toegeven- maar
ga de uitdaging aan om een idee te laten evolueren. Interessant is niet zo
zeer de gelijkenis tussen twee uitvoeringen maar wel het verschil, hoe
miniem dat ook is.

Om aan te tonen dat er voor iederéén wat wils is heb ik de
ideeën aan de hand van tien verschillende ‘moodboards’
samengesteld. Dat zijn tien uiteenlopende stijlen, die ik persoonlijk op dit moment interessant vind. Maar geef gerust
overal jouw aparte twist aan.
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Het énige wat je moet onthouden is dit:
1. BEN JE EEN BEGINNER? Begin met maakbare, kleine projecten, waar
je trots op kunt zijn, en verbaas anderen en jezelf! Spiegel jezelf niet aan
experten maar focus op wat je al wél kunt.
2. LEER BIJ en geef wat je geleerd hebt door aan anderen! MAAK jezelf en
anderen gelukkig. Het ligt meer in jouw handen dan je denkt.
3. STEL JEZELF NIET IN VRAAG terwijl je iets maakt, maar kijk er pas
kritisch naar, wanneer het af is, en denk daaraan wanneer je het volgende
maakt. Nooit bang zijn om opnieuw te beginnen: het is eigen aan winnaars.
4. MAAK SAMEN. Deel tijd en ideeën. Dat is het kostbare fundament voor
de mooiste vriendschappen. Samen met een groep fantastische mensen,
die ik vandaag mijn vrienden mag noemen, mocht ik het boek maken dat
je nu in handen hebt. We delen onze crafthonger met elkaar en met jou en
het zou ge-wél-dig zijn als iederéén meedeed. Daarom bestaat er nu ook
maakblog.be! Kom kijken of deelnemen en bovenal: delen!
Caroline Verbrugghe
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MATERIALEN
WAT HEB JE éCHT NODIG OM HET TE MAKEN?
Onderschat nooit hoe veel je wél kunt doen zonder boor- of naaimachine! Toegegeven, zelf grijp ik
al naar een vijsmachine voor één klein schroefje en naai ik zelfs een hemdknoop aan met de naaimachine. Maar of ik daar werkelijk tijd op bespaar, betwijfel ik. Misschien maak ik gewoon graag
lawaai! Dit boek bevat meer dan 70 ideeën die je bijna allemaal kunt maken dankzij de tools die je
op deze pagina ziet liggen. IS DAT écht alles? YES IT IS!
BREEKMES
Dit is hét top-tool uit dit boek. Al sinds de oertijd
betekent het bezit van een scherp mes hét verschil
tussen leven of dood en dat geldt in dit boek ook.
Dit is het enige waarin je echt mag investeren want
net als in de keuken bespaar je, door de aanschaf
van een stevig, kwalitatief mes, op tijd én moeite. Ik
kocht mijn breekmes bij HUBO meteen met een set
reservemesjes erbij.

LIJM
Er bestaat voor elk materiaal wel een aparte soort
lijm, maar dit is de basis die je zéker in huis moet
hebben: papierlijm waarmee je weinig kans op
morsen hebt zoals een lijmstick, secondelijm voor
alles wat snel aan elkaar moet blijven zitten en een
tube of pot transparante, universele contactlijm.
Lees altijd aandachtig de gebruiksaanwijzing op de
verpakking voor een geslaagd resultaat!

SNIJMAT
Als je met een breekmes werkt, komt een snijmat
goed van pas! Het beschermt jouw tafel én vermijdt
dat het mes snel bot wordt. Heb je geen snijmat?
Gebruik dan een dik stuk karton of een plank. Mijn
snijmat vond ik bij Lucas Creativ.

IJZERDRAAD
Ik heb ijzerdraad in verschillende diktes en kleuren.
Je kunt ze vinden op een bobijntje, op rol of zelfs
door een ijzerdraadkapstok open te knippen. Vrijwel
alle winkels vermeld in dit boek verkopen het, omdat
de toepassingen zo veelzijdig zijn.

HOUTZAAG
Dit uit de kluiten gewassen broodmes is krachtiger
dan je denkt! Net als de hamer heb je maar voor een
drietal dingen uit dit boek een houtzaagje nodig.
Maar ik wil het er wel éven over hebben: begin
steeds met zagen in ‘slow-motion’ en zet pas kracht
bij wanneer je ziet dat de zaag een kleine groef
gemaakt heeft. Zaag rustig, zonder te veel kracht
te zetten, maar met een regelmatig ritme en voor je
het weet zit je erdoor!

TANG
Dit is geen gewone tang. Dit is mijn urban-survivaltool! Op mijn twintigste verjaardag legden mijn
vrienden samen om me deze Leatherman te schenken
en sindsdien draag ik hem altijd in mijn tas! Kom ik
op straat een afgedankt meubel tegen, met mooie
handvaatjes, dan vijs ik die er af met deze dikke
vriend. Uiteraard volstaat een gewoon knip- en
nijptangetje voor de ideeën uit dit boek.

SCHAREN
Met een stofschaar mag je nooit papier snijden want
dan worden de messen snel bot. Dus heb ik een
tweede schaar om papier te knippen. De stofschaar
vond ik bij Veritas en de papierschaar bij AVA.
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HAMER
De hamer heb je maar voor een drietal items in dit
boek nodig, en je zou ook alles kunnen lijmen in
de plaats, maar een goede hamer in huis is altijd
handig. Al was het maar om een losgekomen
hakplaatje terug te slaan.

POTLOOD
Dit is eigenlijk een vulpotlood: altijd scherp en steeds
een even dikke lijn, ideaal dus voor afmetingen af
te tekenen, etc. Met een gewoon potlood kom je
uiteraard ook al uit de voeten.

SPELDEN
Met bolle of fijne kop, lang of kort, met een oog erin:
spelden komen goed van pas! Let erop dat je geen
goedkope, ijzeren speldjes koopt want die kunnen
gaan roesten en dat maakt vlekken.

TAPE
Plakband, in alle maten, kleuren, transparant of
uit papier. Dubbelzijdig of extra sterk, een doos
met allerlei soorten bij de hand is voor mij als een
doos vol snoep. Koop liever geen merkloze rommel
want niets is zo nefast voor de plakvreugde als een
verstorven rol die steeds vanzelf inscheurt…

METAALLAT
Als je voorzichtig bent, kun je ook met het breekmes
langs een plastic lat snijden, maar ideaal is dat niet.

PERMANENTE STIFTEN
Deze stiften van Steadler hebben aan de éne kant
een fijne en aan de andere kant een dikke punt en
dat is écht handig. Bovendien lijkt het eeuwen te
duren voor ze leeg zijn én zijn ze wel permanent
maar stinken ze niet.

FOTOTOESTEL
Het staat niet op de foto, want je hebt het ook niet
écht nodig… maar het is wel leuk om tijdens en
vooral na het maken van een eigen creatie enkele
leuke foto’s te nemen die je online kunt zetten,
zodat vrienden en familie mee kunnen genieten! Zet
de hashtag #maakbaar erbij en zo krijgen andere
lezers en ikzelf ze ook te zien!
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HapPy
H pP
Ik ben gek op feestjes – om ernaartoe te gaan
of om zelf te organiseren. Kaarsjes uitblazen,
je rijbewijs halen, een jaar samen zijn met
je lief, of gewoon omdat het vrijdag is: élke
reden is een goede reden voor een feest!

'The most important thing is
to enjoy your life – to be happy –
it’s all that matters.'
'Het allerbelangrijkste is van het
leven te genieten – gelukkig te zijn –
dat is het enige dat echt telt.'
Audrey Hepburn
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Slingerpraat
Geen feest zonder slingers!
Ik geef mijn zelfgemaakte slingers graag een boodschap met een knipoog, maar je
kunt jouw slingers laten zeggen wat je maar wilt.

Hoe maak je het?

Haal de letters voorzichtig van elkaar door de
gaatjes rond de kleine, metalen ringetjes op te
rekken en het karton zo min mogelijk te scheuren. Laat per letter 1 metalen ring aan de linkerkant zitten. Je zult zien dat je de letters opnieuw
aan elkaar kunt bevestigen -in een andere volgorde- door ze opnieuw in het ringetje te drukken.
Maak je in: 3 minuten
Nodig: enkele klassieke feestslingers (bv. AVA),
schaar, plakband

tip!
Bij mijn slingers zat
geen letter W, dus knipte
ik zelf twee groene letters in de juiste vorm en
plakte ik het geheel vast
met wat plakband aan
de achterkant.
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Ballon met
een boodschap
meteen in feeststemming!
Ondanks alle digitale snufjes en (sociale)
media houd ik nog steeds het meest van
een klassieke, tastbare uitnodiging. Liefst
in een envelop die een beetje bol aanvoelt,
waardoor ik uit nieuwsgierigheid meteen
aan de deur de envelop al openscheur.
Deze fijne ballonkaart brengt je gasten
meteen in feeststemming.
'Tijdens mijn kotjaren maakte ik er een
sport van om vrienden te verrassen door
gekke objecten met de post te versturen.
Onder andere een opblaasbare flamingo
en een plastic spaarvarken met een opgerolde brief erin kregen zonder envelop een
postzegel op hun achterste. Toch hebben
ze steeds hun bestemming bereikt. En de
postbode zijn dag was goed...'

tip!
Probeer met de stift
geen volle vlakken
te tekenen, want die
zouden kunnen vlekken wanneer de ballon
niet opgeblazen is.
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Hoe maak je het?

Koop standaard kaartjes of snijd mooi gekleurd papier op maat. Of – waarom ook
niet? – hergebruik oude prentkaarten
of foto’s voor je uitnodiging. Maak op de
voorzijde van de kaart twee evenwijdige
sneetjes van ca. 3 centimeter lang, op ongeveer 4 centimeter van de rand van het
papier. Laat 1 centimeter afstand tussen
de twee inkepingen.
Blaas de ballon lichtjes op. Maak er geen
knoopje in, maar draai het uiteinde een
paar keer rond en klem dicht met een
wasknijper. Schrijf je boodschap met een
permanente stift op de ballon en laat minstens 1 uur drogen.
Laat dan de lucht weer uit de ballon en
haal de hals van de ballon door de sneetjes in de kaart. Zo zal hij mooi op zijn
plaats blijven zitten.
Omdat de ballon de kaart niet veel zwaarder maakt en weinig volume inneemt, kun
je de envelop standaard frankeren.
Maak je in: 5 minuten
Nodig: blanco kaarten en
bijbehorende enveloppen
(bv. AVA), ballonnen,
breekmes, wasknijper,
permanente stift
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Feestbekers
met dip-effect
Deze mooie feestbekers zag ik op een
feestje bij een vriendin. Ze zien er niet
alleen vrolijk uit, ze zorgen er ook voor
dat iedereen zijn eigen glas gemakkelijk
herkent. Het lijkt net of de bodem van
het glas gedoopt is in verf, maar in werkelijkheid gebruik je – veel eenvoudiger
– een stukje ballon.

Hoe maak je het?

Je krijgt het beste dip-effect met
ondoorzichtige ballonnen en glazen
zonder ribbels en zonder voet.
Knip beide uiteinden van de ballon
af. Zet het glas omgekeerd op tafel
en span de ballon over de bodem
van het glas. Corrigeer de randen
van de ballon als die opgekruld zijn
tegen het glas.
Maak je in: 3 minuten
Nodig: glazen, ballonnen,
scherpe schaar
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Cavananas
In sommige landen schenken mensen
een ananas als symbool van gastvrijheid.
Wij nemen meestal een flesje wijn of bubbels mee naar een feestje. Vanaf nu
combineer ik de twee en roep ik een nieuwe traditie in het leven: de cavananas.
Pittig extraatje: in deze gele vrucht zit niet enkel een fles bubbels maar ook een
hele doos chocoladebonbons verstopt.

Hoe maak je het?

tip!

1) Rol het pak crêpepapier in zijn geheel
op en knip het in vier gelijke stukken. Knip
de stukken overdwars nog eens doormidden. Nu heb je een flinke stapel vierkanten. Bevestig in ieder papiertje een bonbon met dubbelzijdige tape.
2) Knip bladvormige repen uit stevig groen
papier en plak ze met dubbelzijdige tape
rond de hals van de fles. Begin met kleine
blaadjes aan de dop, maar laat de dop zelf
onbeplakt. Zo kun je de fles openen zonder de ananas te beschadigen. Werk zo
verder naar beneden, met steeds groter
wordende bladeren. Als bijna de helft van
de fles bekleed is met groene blaadjes,
plak je van onder naar boven de ingepakte
bonbons op de fles. Plak ze dicht tegen
elkaar, tot 2 centimeter over de groene
bladen. Vouw de gele blaadjes een stukje
naar buiten.

Likeurbonbons smaken
heerlijk, maar kunnen stuk
gaan als je de ananas
vasthoudt. Daarom kies je
beter voor minder fragiele
bonbons. Ferrero Rochers
bijvoorbeeld zijn stevig en
zien er feestelijk uit dankzij
hun gouden wikkel.

1
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Maak je in: 10 minuten
Nodig: fles cava of andere drank, individueel verpakte bonbons (bv. Ferrero Rocher),
1 pak geel crêpepapier, stevig groen tekenpapier, dubbelzijdige tape, papierschaar

