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fashion

KoKEn

CaDEaUTJEs

DECo

inhoUD

50 . . . . . . Badtafel
58 . . . . . . Hollywoodspiegel
62 . . . . . . Wasmand
66 . . . . . . Multibank
72 . . . . . . Juwelenschaaltjes
74 . . . . . . Lampenkap
76 . . . . . . Kapstok met bloemen
79 . . . . . . Onderzetter in mozaïek
82 . . . . . . Poezenpaleis
86 . . . . . . Flamingodeken
88 . . . . . . Muurvaasjes
92 . . . . . . Arabische lampen
96 . . . . . . Stoel make-over
100 . . . . Fifties placemats
104 . . . . Fotokader
110 . . . . Bonbonnières
114 . . . . Schommelbank

118 . . . . Autobaan
122 . . . . Boterhampapier
126 . . . . Badtaartjes
128 . . . . Leuke pakjes
130 . . . . Coff ee sleeve
134 . . . . Envelop met bloemenzaadjes 
140 . . . . Parfumcrème en huisparfum

20 . . . . . . Boter in drie smaken
34 . . . . . . Milk & Cookies 
68 . . . . . . Aperitiefi jsjes
70 . . . . . . Boter in 3 smaken
108 . . . . Avocadofrietjes 
136 . . . . Spicy cocktail en dip

08 . . . . . . Zakenhemd voor haar
12 . . . . . . Cirkelrok
16 . . . . . . Top met een boodschap
19 . . . . . . Jeans inkorten
26 . . . . . . Wellness outfi t 
 met fl ip fl ops
30 . . . . . . Harembroek
38 . . . . . . Slaapmasker
42 . . . . . . T-shirt tovenarij
44 . . . . . . Tablet clutch
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Na het verpletterende succes van het eerste boek en alle hartverwarmende reacties, 

kon ik niet anders dan meteen aan een vervolg beginnen.

En dat vervolg heb je nu in je handen!

 

Je zal wel merken dat de rode draad door dit nieuwe boek net zoals de vorige keer 

vooral genieten is. Of dat nu genieten is van zelf iets te maken, of van het smullen 

van avocadofrietjes, genieten van een luie zondag, van heerlijk nostalgische dingen… 

Het maakt niet uit. 

Zelf dingen maken is zo’n dankbare bezigheid, omdat je er plezier aan beleeft vanaf 

het creëren tot aan het eindresultaat en verder.

 

Laat het lezen van dit boek een ontdekkingsreis zijn in het vinden van nieuwe toffe 

technieken, in het opstarten of verderzetten van een heuse naaicarrière. Of in het 

zelf maken van lieve bedankjes voor alle gelegenheden. 

 

Laat je inspireren en steek je hart in alles wat je maakt.

Door je eigen persoonlijkheid te laten doorschijnen, maak je iets pas echt speciaal!



fashion
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ZaKEnhEMD VooR haaR
This is a Man’s World…

Maar wat zou die zijn zonder wat vrouwelijke charme (en een strik)
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WAT HEB 

JE NODIG?

Ik voorspel dat de oude zakenhemden 
binnenkort uitverkocht zullen zijn in 
de tweedehandswinkels. Want iedereen 
kan hier lezen hoe gemakkelijk je er een 

stijlvol, elegant hemdje van maakt, 
met strik!

fashion

Voor het hemd:
1. Knip de mouwen van het hemd af en bewaar deze 

voor later.
2. Nu gaan we het hemd innemen. Je kan het aantrek-

ken en door iemand laten innemen, maar je kan dit 
ook zelf doen. Doe je hemd binnenstebuiten aan en 
knoop het dicht. Ga voor een spiegel staan en neem 
de naden in met speldjes. Bepaal ook wat de leng-
te van je hemd moet zijn en duid deze aan met een 
speldje. 

Werk de armsgaten af met ee n biaislint. Gebruik hier-
voor ee n biaislintmaker en restjes stof van je hemd.

3. Doe je hemd voorzichtig uit en stik een nieuwe taille 
op de lijn die je met speldjes hebt gemarkeerd. 

4. Knip de overtollige stof weg op 1 cm van de gestikte lijn. 
5. Maak enkele knipjes in de zoom op de plaats van de 

taille, zodat de stof straks mooi valt.
6. Nu gaan we het hemd inkorten. Trek met een lat een 

lijn ter hoogte van je speldje waarmee je de juiste 
lengte hebt aangeduid. Reken wel 2 cm extra, zodat 
je de onderkant nog kan omzomen. Knip de overtol-
lige stof af.

7. Werk de zijnaden af met een zigzagsteek.
8. Vouw de onderkant van het hemd 2 keer 1 cm naar 

binnen en stik vast. Doe hetzelfde met de armsgaten.

  een mannenhemd 
  naaigaren
  stofschaar
  kopspeldjes
  stofkrijt

  meetlat 
  geodriehoek
  strijkijzer
  naaimachine
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Wil je het hemd altijd met strik dragen? 
Stik het lint dan vast achteraan in de kraag.

Kleef hier jouw resultaat!

Voor de strik:
1. Nu komen de mouwen van pas. Knip het polsgedeel-

te eraf en knip de naad van de twee mouwen open.
2. Strijk de stof glad en teken dan op elke mouw twee zo 

lang mogelijke stroken van telkens 7 cm breed. 
3. Knip uit en stik de twee stroken telkens aan elkaar, zo-

dat je twee lange stroken krijgt.
4. Leg de stroken nu met de goede zijdes op elkaar en 

teken met de geodriehoek aan elk uiteinde een hoek 
van 45°.

5. Speld vast, stik rondom rond, maar maak een keergaatje.
6. Knip de hoekjes mooi af, keer de strook buitenste-

binnen en duw de puntjes goed met een potlood of 
schaar. Je hebt nu een lint met twee mooie punten.

7. Strijk je lint mooi plat en naai eventueel het keergaatje 
dicht. 

8. Stop het lint onder de kraag van het hemd en knoop 
hem als strik of das. 
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WAT HEB JE NODIG?

buitentemperatuur  5°
buitentemperatuur  23°

  2 meter stof 
  blinde rits
  naaimachine 
  blinderitsvoetje 
  garen 
  stofkrijt
  stofschaar 

  kopspeldjes 
  strijkijzer
  stukje touw 

(om cirkel te 
tekenen)

  lange lat
  rekenmachine

CiRKELRoK En RoL
Swingend in alle seizoenen

Een cirkelrok a la Rok en Rol: zonder patroon, gemakkelijk te maken, van oma’s 
oude tafelkleed, te dragen in winter en zomer. De cirkel is rond, zou ik zeggen.
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1. Vertrek van een groot vierkant. Meestal is je stof 
rechthoekig, maar als je een driehoek maakt door de 
korte zijde naar de lange te vouwen, dan kan je het 
overtollige stuk afknippen en krijg je een vierkant. 

2. Vouw de stof twee keer tot een driehoek door telkens 
de schuin overliggende hoeken naar elkaar te bren-
gen.

3. Als je nu bovenaan een rond stukje wegknipt en dan 
de stof weer openvouwt, heb je een mooi uitgesne-
den cirkel en dat wordt dan je taille. Maar opgepast: 
hoeveel je wegknipt, moet je precies uitrekenen, 
want anders is je rok te groot!

4. Meet de omtrek van je taille en neem dan een reken-
machine. Om te weten hoeveel stof je moet wegknip-
pen, heb je de volgende formule nodig: omtrek taille 
gedeeld door (2 x 3,14).
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11. Werk de taille af door de stof twee keer 1 cm om te 
vouwen en vast te stikken.

12. Nu komt de rits in het spel. Breng de twee zijden 
(waar je de stof hebt opengeknipt) bij elkaar en leg 
de rits erop. Duid op de stof aan waar die eindigt en 
leg de rits opzij.

13. Stik nu je rok van onderen naar boven dicht. Wel op 
tijd stoppen aan de markering, zodat je de ruimte 
voor je rits niet dichtstikt.

14. Bevestig je blinderitsvoetje op je naaimachine.
15. Begin met de linkerkant van de rits. Leg de goede 

kant van de rits op de goede kant van de stof en de 
tandjes evenwijdig met de rand van de stof. Nu alles 
goed vastspelden en tot zo ver mogelijk naar bene-
den stikken. 

16. Doe hetzelfde bij de rechterkant. Er zal altijd een klein 
stukje naad openblijven, maar dit zie je niet aan de 
goede kant. 

17. Als laatste de onderkant nog omzomen: 1 cm om-
vouwen en vaststikken. Klaar!

Combineer je cirkelrok in de winter met panty’s en 
laarzen en in de zomer met ballerina’s of sandalen.

5. Het getal dat je nu uitkomt, is de hoeveelheid stof die 
je moet wegknippen. Teken een kwartcirkel door een 
stukje touw vast te maken aan je stofkrijt (je uitkomst 
is de lengte van het touw). Gebruik het touw als een 
passer.

6. Knip 2 cm naast je getekende lijn, zodat je straks nog 
kan omzomen.

7. Bepaal de lengte van je rok. Teken dan een tweede 
kwartcirkel door een lang stuk touw vast te maken 
aan je stofkrijt. 

8. Knip nu 1 cm langs de krijtlijn, zodat je straks ook de 
onderkant van je rokje kan omzomen. Als je nu alles 
weer openvouwt, lijkt je stuk stof op een grote donut. 

9. Omdat er een rits ingezet wordt, moet je eerst de 
cirkel helemaal openknippen. Je kan een rechte lijn 
tekenen of knippen op een vouwlijn van de stof, dan 
weet je meteen dat je recht knipt.

Om een blinde rits te zetten heb je een blinderitsvoetje 
nodig. Dit vind je in de naaiwinkel. Het is universeel, 
niet duur en past op elke naaimachine.

10. Werk de boven-, de onderkant en de zijkanten af met 
een zigzagsteek. Zo voorkom je dat de stof gaat rafelen.
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Stop met poetsen! Straks heb je niet genoeg javel 
meer om je top mee te beschrijven. En nu we toch 
bezig zijn, laten we ook nog een rits toevoegen. 
Ons marcelleke zal nooit meer hetzelfde zijn.

WAT HEB JE NODIG

  topje met dunne band-
jes (een marcelleke)

  een opvallende rits (min. 
30 cm lang)

  bleekwater (javel)
  dun penseel 
  een stuk karton 

  2 elastiekjes
  stofkrijt 
  naaimachine
  ritsvoetje 
  naaigaren 
  schort 
  emmer water

Voor de rits
1. Haal je top binnenstebuiten, vouw hem in tweeën en 

duid bovenaan op de rugzijde aan waar het midden 
zit. 

Neem een top die iets te groot is, want door deze rits-
techniek zal je topje straks iets strakker zitten.

2. Vouw het topje weer open en leg het met de rugzij-
de naar boven. Speld de rits bovenaan in het midden 
vast (op je markering).

3. Speld beide zijden van de rits op de bandjes. De 
bandjes van het topje mogen niet te dun zijn omdat 
je anders niet voldoende plaats hebt voor de rits. 

Recyclee r ee n rits in plaats van ee n nieuwe te gebruiken.

4. Bevestig het ritsvoetje op je naaimachine. Plaats het 
voetje naast de metalen rand van de rits en stik er 
mooi langs. 

5. Dichtritsen en klaar!
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Voor de tekst
1. Doe eerst een schort aan, bleekwater verbleekt 

echt alles.

Gevoelige huid? Doe plastic handschoenen aan.

2. Steek een stuk karton in je top, zodat het bleekwater 
geen vlekken kan maken op de achterkant. Span de 
twee elastieken rond het karton, zodat de stof strak zit.

3. Laat je tekentalent helemaal de vrije loop en maak 
een tekening of schrijf een tekst met stofkrijt. 

4. Giet wat bleekwater in een bokaal en ga met het pen-
seel over de tekening. Bleekwater vervliegt heel snel, 
dus je zal af en toe moeten bijtanken. 

5. Je ziet onmiddellijk resultaat, maar het is een kwes-
tie van de juiste kleurdiepte te krijgen. Hoe langer je 
wacht, hoe meer je tekening zal verkleuren.

Gebruik javel steeds in een goed verluchte kamer of 
buiten. Door het zonlicht gaat het bleken trouwens ook 
veel sneller.

6. Als je klaar bent, stop je top dan in een emmer water, 
zodat het verkleuringsproces stopt. Spoel het topje 
goed uit en je nieuwe marcelleke is geboren!

laat je volledig gaan!
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JEans inKoRTEn
Wie heeft het geluk om een jeans te kunnen kopen die altijd perfect van lengte is? 

Bijna niemand! Daarom laat ik je zien hoe gemakkelijk het is een jeans 
zelf in te korten, met de originele zoom er nog aan!

Met de originele zoom intact

  jeans 
  garen
  kopspeldjes 
  strijkijzer

  strijkplank
  stofkrijt
  naaimachine

1. Trek de jeans aan en markeer met speldjes de ge-
wenste lengte. Hier schakel je het best een extra paar 
handen in, want dit is vrij moeilijk om alleen te doen.

2. Teken met stofkrijt een lijn tot waar je broek mag komen.

Een dun blokje handzee p kan ook dienstdoen als stofkrijt. 

3. Vouw nu de onderkant van je jeans om tot ongeveer 
aan de getekende lijn. Vouw nu de zoom van je jeans 
weer goed en zorg ervoor dat de onderkant van je 
zoom gelijk ligt met de getekende lijn. 

4. Speld vast en stik helemaal rond, zo dicht mogelijk 
naast het stiksel van de originele zoom.

5. Doe dit voor de twee broekspijpen.
6. De overtollige stof kan je afknippen en zigzaggen 

tegen het rafelen.

Je kan de overtollige stof ook naar binnen vouwen en 
vastzetten met de hand. Zo kan je de jeans weer langer 
maken als je bijvoorbeeld platte schoenen aanhebt in 
plaats van hakken.

7. Nu enkel nog de naad platstrijken met veel stoom. 

WAT HEB JE NODIG?
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