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Maak uit één hemd
een zero waste pakket
met een rugzakje,
bewaarzakjes en beewax doeken

Voor wie de bulk-supermarkt regelmatig bezoekt zijn bewaarzakjes
een must. Je kan ze gebruiken voor alle droge voeding: noten, zaden,
pasta, broodjes... Daarnaast komen ze ook van pas om persoonlijke
spulletjes in te bewaren. Zo berg je je zonnebril, oortjes en make-up
veilig op in je handtas.

Bewaarzakjes voor
droge voeding of
persoonlijke spullen
M AT E R I A A L L I J S T

Hemd (meegeleverd in dit pakket)
Touw, als je zelf geen linten wil maken. Neem een touw
dat ongeveer 20 cm langer is dan de dubbele breedte
van het zakje.

mouwen

Welk deel van de broek of
het hemd gebruik je?

Knip naar eigen keuze vierkanten of rechthoeken dubbel uit
de stof.

PAT R O O N

•
•

(speciale benodigdheden naast het gewone naai- en strijkgerief)

A3

WERKFICHE

telkens op ongeveer een 0,5 cm en stik bovenop.

3 — Strijk of vouw de lange kanten twee keer naar binnen,

breed. Maak ze ongeveer 20 cm langer dan de omtrek van
het zakje.

2 — Knip hiervoor lange stroken uit het hemd van 5 cm

1 — Maak de linten. Indien je touw gebruikt ga je meteen
door naar stap 4.

Het aantal bewaarzakjes dat je kan maken is afhankelijk
van de grootte van het hemd, de overschot stof die je nog
hebt na het maken van het rugzakje en het aantal beewax doeken dat je wil maken. Bepaal dat eerst. Denk ook
na over de afmetingen van de bewaarzakjes in functie van
wat je er wil in stoppen. Je kan bv. de mouwen gebruiken.

6 — Maak de tunnel. Het bewaarzakje ligt hiervoor
binnenste buiten. Vouw de bovenkant een 0,5 cm om en
daarna 1,5 cm, dat is de breedte van je tunnel waar je
linten door komen. Stik op 1 mm rondom zodat je een
tunnel krijgt.

5 — Zigzag of overlock de naden samen.

op 1 cm, goede kanten op elkaar. Let op: laat aan één
zijkant bovenaan 5 cm open zodat je daar de ingang van
de tunnel kan maken

4 — Stik de zijkanten en onderkant van het bewaarzakje

Deel je resultaat met #cutitchallenge

8 — Proficiat, jouw bewaarzakje is klaar! Herhaal in een
ander formaat naar eigen wens!

7 — Steek de linten of het touw door jouw tunnel met
behulp van een veiligheidsspeld en maak kleine knoopjes
aan de uiteinden, dit geeft een leukere afwerking.

A2

•
•
•
•

Hemd (meegeleverd in dit pakket)
Bijenkorrels (meegeleverd in dit pakket)
Oven
Bakpapier

PAT R O O N
Knip naar eigen keuze vierkanten, rechthoeken of cirkels uit de stof.

Welk deel van het
hemd gebruik je?
Wat maakt bee-wax doeken uniek en circulair? Ze zijn er
ter vervanging van de plastiekfolie én zijn herbruikbaar.
Je kan er voedsel mee inpakken, zoals het inwikkelen van
fruit of kaas en/of je kan het gebruiken als deksel over een
bewaarpotje, … . De warmte van je handen zorgt ervoor
dat je de doeken in de juiste vorm kan kneden rond het
voedsel of rond de rand van een bewaarpotje. Let wel op:
maak de bee-wax doeken enkel met koud water proper,
anders smelten de bee-wax korrels weer. Je hebt ongeveer
6 maanden plezier van je doeken.

< RUGZAKJE>

WERKFICHE

Bee-wax
doeken om
voeding te
bewaren

M AT E R I A A L L I J S T
(speciale benodigdheden naast het gewone
naai- en strijkgerief)

B1

Het aantal bee-wax doeken dat je
kan maken is afhankelijk van het
overschot stof die je nog hebt na het
maken van het rugzakje en de bewaarzakjes. Denk ook na voor wat je
ze zal gebruiken. Dat bepaalt je keuze
van grootte en vorm. Gebruik bv. de
onderkant van het voorpand van het
hemd.

3 — Leg de doekjes op bakpapier en

6 — Proficiat, je hebt alweer wat

strooi er gelijkmatig de bijenkorrels
over. Niet het hele oppervlak moet
bedekt zijn aangezien de korrels
smelten.

plastiek uitgespaard door zelf bee-wax
doeken te maken.

Deel je resultaat
met #cutitchallenge

1 — Verwarm je oven voor op 80 – 100
graden.
2 — Neem de gewenste vorm over op
de stof en knip enkel uit. Voor cirkels
kan je ronde potten of kommen
gebruiken.
4 — Zet in de voorverwarmde oven

< BODEM>

Deel je resultaat
met #cutitchallenge

22 — Proficiat, jouw rugzakje is klaar!

hiervoor met touw 1 aan het lusje onderaan, ga door de 2
tunnels en ga terug naar hetzelfde lusje om daar vast te knopen. Dit doe je hetzelfde met touw 2 aan de andere kant.

21 — Rijg de touwtjes door de tunnels en de lussen. Start

helemaal rond op 1 cm.
20 — Draai je werk om zodat de voering vanbinnen komt en
stik de bodem van de voering toe.

< BODEM>

B2

< RUGZAKJE>

19 — Speld de voering tegen de naad van de tunnels en stik

gedurende een aantal minuten tot de
bijenkorrels goed gesmolten zijn.
5 — Haal uit de oven en neem de doeken zo snel mogelijk van het bakpapier
af om te laten afkoelen. Als je dit laat
liggen op het bakpapier, verhardt
de was en blijft het kleven aan het
bakpapier.

WERKFICHE

Welk deel van de broek of
het hemd gebruik je?

dubbele stof
knippen

< RUGZAKJE>

De ‘gym-bag’ of het turnzakje is een tijdloze
allrounder. Handig voor lichte boodschappen,
als lunchtas of voor de turnsloefkes van de
(klein-)kinderen. We werkten hem uit met
voering en met een stevige jeansbodem, maar je
kan hem ook maken uit enkel hemdenkatoen.

Rugzakje uit
hemd en jeans
met voering
Hemd (meegeleverd in dit pakket)
Voeringstof: een stuk katoen – niet rekbaar, vb. een laken
Touw 2 x 1m50 (meegeleverd in dit pakket)
Een stuk jeans indien je voor een stevige bodem kiest

•

•

•

•

1× knippen
enkele stof

< LUSJES>

dubbele stof
knippen

< TUNNEL>

dubbele stof
knippen

< BODEM>

Patroondeel < R U G Z A K J E > excl. 1 cm naadwaarde knippen op dubbele stof
Patroondeel < B O D E M > excl. 1 cm naadwaarde knippen op dubbele
stof
Patroondeel < T U N N E L > zelf tekenen 32 cm lang, 6,5 cm breed (incl.
naadwaarde), knippen uit plat stuk op dubbele stof
Patroondeel < L U S J E S > zelf tekenen 20 cm lang, 6 cm breed (incl.
naadwaarde), knippen op enkele stof en knip in twee zodat je twee
lusjes kan maken van telkens 10 cm lang

Neem de patroondelen ‘rugzakje’ en ‘bodem’ die je vindt op deze werkfiche
in één geheel over op patroonpapier. De andere patroondelen teken je zelf.

PAT R O O N

•
•
•
•

(speciale benodigdheden naast het gewone naai- en strijkgerief)

M AT E R I A A L L I J S T

B3

8 — Leg het voor- en achterpand op elkaar, zorg dat de
jeansstukken mooi op elkaar aansluiten en stik de zijkanten en de onderkant op 1 cm.

6 — Leg de onderkant van het hemdsgedeelte op de reep
jeans, met de goede kanten op elkaar en stik ze op 1 cm
(voor en achterkant).
7 — Strijk de naden open, je hebt nu voor en achterkant
van je rugzakje.

jeansbroek en knip dubbel uit.

5 — Speld het patroondeel < B O D E M > op een pijp van de

< B O D E M > (als één stuk) uit neutrale voeringstof (vb.
laken) dubbel.
2 — Knip daarna het papieren patroon in twee op de
kniplijn.
3 — Speld patroondeel < R U G Z A K J E > op het hemd zodat
je links de sluiting hebt en rechts de borstzak en knip
dubbel uit.
4 — Stik het knopenpad dicht op 1 mm van de rand.

1 — Knip het volledige patroon van < R U G Z A K J E > en

11 — Vouw de lusjes dubbel en steek ze in de opening, elke
lus moet aan de goede kant van je werk zitten.

9 — Maak de 2 lusjes uit hemdstof. Knip één strook van 20
cm op 6 cm en knip middendoor zodat je 2 rechthoeken
hebt van 10 cm op 6 cm. Vouw de rechthoeken dubbel
met de lange zijden en goede kanten op elkaar, stik op 1
cm op de lange zijde en keer ze binnenstebuiten. De lusjes
zijn nu klaar.
10 — Draai je werk binnenstebuiten en maak de hoekjes
door de naden op elkaar te passen, speld af en knip de
hoekjes af op 3 cm vanaf de punt gemeten.

opening van 12 cm.
18 — Klap de tunnels naar buiten, tegen de goede kant van
het rugzakje. Steek de rugzak in de voering met de goede
kanten tegen elkaar.

17 — Stik de voeringdelen tegen elkaar, laat onderaan een

stof uit het plat stuk, 32 cm lang, 6,5 cm breed (incl.
naadwaarde)
14 — Strijk de korte zijkanten om en om, ongeveer op een
0,5 cm en stik bovenop, zodat de zijkanten mooi afgewerkt zijn.
15 — Strijk ze in de lengte
dubbel met de goede kant
naar buiten
16 — Speld de tunnel
op de goede kant van
je tas bovenaan, en de
andere tunnel op de
achterkant, stik op
een 0,5 cm.

13 — Knip patroondeel < T U N N E L > uit hemdstof, op dubbele

12 — Stik de hoeken met de lussen tussen.

B4

Cut it
challenge

Je tovert een zero-waste pakket uit één hemd.
In deze werkfiche leggen we van naaldje tot draadje
uit hoe je deze handige items zelf maakt.
Uit één hemd maak je:
• 1 rugzakje met voering
• 3 tot 5 bewaarzakjes voor voeding of persoonlijke spullen
• 3 tot 5 bee-wax doeken om voeding te bewaren
Inhoud van dit pakket:
• 1 (frisgewassen) hemd van Kringwinkel Antwerpen
• 3m koord
• bijenkorrels

Deze challenge is een idee
van het circulair textiel collectief Cut It.
C I R C U L A I R omdat we willen meewerken aan een
circulaire economie die er naar streeft om niets verloren
te laten gaan. Gaat een product toch kapot of is het ‘out of
fashion’, dan herstellen we het of geven het een upgrade.
Als dat niet meer kan, recycleren we de materialen tot iets
nieuws. Afval wordt dan grondstof.
T E X T I E L omdat de textielindustrie belastend is voor
het milieu en in grote mate bijdraagt aan de klimaatverandering. Maar we hebben ook hoop. De textielindustrie
zoekt volop naar manieren om duurzamer - zelfs circulair
- te produceren. En in afwachting daarvan kan ook jij jouw
steentje bijdragen. Er is op dit moment voldoende textiel

Elk jaar worden twee
miljard jeansbroeken
geproduceerd
Enkele weetjes
om van te
duizelen

in omloop om de komende zes (!!) generaties te kleden.
Met een beetje creativiteit ga je leuk gekleed zonder ons
ecosysteem in gevaar te brengen!

C O L L E C T I E F omdat we als designers jong en oud
willen inspireren om creatief én zorgzaam om te gaan met
gebruikt textiel. Wij zijn Katrien van Re.Touché, Elke van
Hausgemacht, Annelies van Lapland en Tine van Groot
Licht en vormen samen het circulair textiel collectief Cut It.

We zijn benieuwd naar je resultaten, deel ze met
#cutitchallenge.

Alleen voor de productie
van viscose worden elk
jaar 150 miljoen bomen
gekapt

Voor één jeansbroek is
7.000 liter water nodig
We kopen 400% meer
kleren dan 20 jaar
geleden

Jaarlijks belandt drie
miljard kilo textiel op
de afvalberg, slechts 1%
wordt gerecycleerd.
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