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Maak uit één
jeans een home
sweet home-pakket
met een (bloem)potje,
een pannenlap én een
toilettas!

WERKFICHE

pannelap 2× knippen
enkele stof

lusje 1× knippen
uit enkele stof

Welk deel van de broek
gebruik je?

Deze pannenlap brengt een stukje handgemaakt geluk in je keuken. Gevoerd
en met een handige ophanglus heb je
hem bij de hand voor elk kookavontuur.
We gebruikten de billenpartij: door de
achterzakken te verwijderen krijgt de
stof iets meer karakter. Gebruik je een
effen jeans, experimenteer dan met de
Japanse borduurtechniek Sashiko om je
pannenlap te pimpen.

Pannenlap
jeans (meegeleverd in dit pakket)
tussenvoering (meegeleverd in dit pakket)
Een dikke naald voor jouw machine die door verschillende lagen jeans kan stikken. Er bestaan speciale
jeansnaalden.

twee lagen jeans.

6 — Speld het lusje naar binnen op de hoek tussen de

Speld op de verkeerde kant van één van de delen de
tussenvoering.

5 — Speld de jeansdelen met de goede kanten op elkaar.

1 — Als voorbereiding maak je de achterzakken eerst los
met behulp van een tornmesje.
2 — Knip de patroondelen ‘pannenlap’ uit de jeans en de
tussenvoering ter hoogte van de achterzakken.
3 — Maak het lusje uit jeans (of gebruik een reep leder).

•
•
•
•

•

Deel je resultaat
met #cutitchallenge

door ze kort te knippen,
en draai je werk om.
9 — Naai de opening zorgvuldig dicht met de hand.

8— Dun de hoekjes uit

7 — Stik rondom door,
probeer de hoekjes licht
af te ronden en laat
ergens 5 cm open.

Patroondeel ‘pannenlap’ zelf tekenen 20 cm op 20 cm
(incl. naadwaarde), 2 x knippen uit enkele stof
Patroondeel ‘pannenlap’ ook 1 x knippen uit tussenvoering
Patroondeel ‘lusje’ zelf tekenen 15,5 cm lang, 4,5 cm
breed (incl. naadwaarde), 1 x knippen uit enkele stof
of gebruik een stuk leder (vb. het lederen label achteraan de jeans)

PAT R O O N
•

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

A3

onderste stuk
van 35cm

Welk deel
van de broek
gebruik je?

Het potje dat je maakt van de
broekspijp is klaar in één-twee-drie.
Wij presenteren het hier als een
mooie cache-pot voor een plantje, maar denk gerust ook aan een
opbergplaats voor houten lepels in
de keuken, penselen, kleurpotloden
van de kinderen… Jeans past in elk
interieur!

toe zodat ze driehoeken vormen. Stik op 4 cm onder de
twee driehoeken dwars door.

4 — Vouw de twee hoeken dwars gevouwen naar elkaar

1 — Knip het onderste stuk van één broekspijp dubbel af
op ongeveer 35 cm.
2 — Draai binnenstebuiten.
3 — Stik de geknipte kant dicht op 1 cm.

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

Het onderste stuk van één broekspijp van ongeveer 35 cm
lang.

Deel je resultaat
met #cutitchallenge

6 —Draai je werk.

5 — Knip de hoeken af
om uit te dunnen.

•

PAT R O O N

(speciale benodigdheden naast het gewone naai- en strijkgerief)
• jeans (meegeleverd in dit pakket)

A2

WERKFICHE

Ga voor deze challenge
aan de slag met naald
en draad. We laten
je kennismaken met
‘Boro’ en ‘Sashiko’,
oeroude Japanse
borduur- en patchworktechnieken die
ontwikkeld werd om kleren
te repareren of te versterken. Sashiko
is de borduurtechniek zelf, het zetten
van de steekjes in bepaalde patronen,
terwijl Boro het resultaat van het
repareren van de kleding is.

•
•
•

Patch jeansstof
Sashikonaalden of lange borduurnaalden
Garen (meegeleverd in dit pakket): dit kan
DMC-, anchor- of sashikogaren zijn

PAT R O O N
•

De grootte van de patch uit de jeans wordt
bepaald door de grootte van het gat.
1 x knippen uit enkele stof.

Welk deel van de
broek gebruik je?

patch

Herstel je favoriete jeans en experimenteer er op los, bv. door je pannenlap te versieren.

< BOVENKANT>

WERKFICHE

Jeans
herstellen
met Sashiko
of Boro

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

B1

1 — Leg het kledingstuk plat op het

werkvlak en strijk indien nodig.
2 — Meet het gat of de scheur, voeg
1,5 - 2,5 cm toe aan alle zijden en
knip een patch uit de meegeleverde
jeans uit dit pakket. Wees royaal:
het is beter om een te grote patch te
gebruiken dan een te kleine. Zo kan
je zowel het gat als de
beschadigde, gerafelde
of verzwakte plekken
eromheen bedekken
en de patch in sterke
stof vastnaaien.

4 — Verwijder eventuele rafels aan de

randen van het te herstellen gat.
5 — Schuif de patch onder de broek-

spijp, met de goede kant naar buiten
gericht, en speld op zijn plaats. Duid
de randen van de patch aan met krijt
om jezelf een richtlijn te geven.
7— Je kan nu starten aan de horizon-

tale rijgsteken. Begin in de bovenste
hoek van de patch. Voeg eventueel
horizontale lijnen toe met stofkrijt
en ga door zodat de hele patch vast
zit aan de jeans. Wees vooral creatief
en probeer ook eens andere vormen,
lijnen, … .
6 — Maak de volledige rand van het
gat aan de patch vast met behulp van
een rechte steek.

Deel je resultaat
met #cutitchallenge

3 — Zigzag of overlock

B2

Deel je resultaat
met #cutitchallenge

naar de goede kant, stik de voering dicht.

11 — Haal de toiletzak door het gat van de voering

goede stof en in de voering door de reeds bestaande
hoeken dwars op elkaar te leggen. Er vormen zich
driehoeken. Stik op 3 cm onder
de hoeken dwars door
en knip eventueel bij
om extra dikte te
vermijden.

< BOVENKANT>

10 — Maak de hoekjes aan de binnenkant van de

de randen van de patch.

WERKFICHE

Welk deel van de broek en
het hemd gebruik je?

2× knippen
uit enkele stof

< BOVENKANT>

Toilettas
uit jeans
•

2× knippen
uit enkele stof

< ONDERKANT>

Berg je badkamerspullen op in deze
eenvoudige maar stoere toilettas, gemaakt uit oerstevig denim. Naar de
sauna, sportschool of een weekendje
erop uit, deze toilettas kan tegen een
stootje. En hij mag gezien worden!

Jeans (meegeleverd in dit pakket)
Overschot hemdstof of andere lichte katoen
Rits 33 cm
Voering, bijvoorbeeld uit een afgedankt hemd

bovenkant & onderkant
2× knippen uit enkele stof

< VOERING>

< ONDERKANT>

Neem de patroondelen < B O V E N K A N T > en < O N D E R K A N T > die
je vindt op deze werkfiche in één geheel over op patroonpapier.
Deze patroondelen zijn excl. 1 cm naadwaarde.

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

op elkaar en strijk de naden open.

8 — Doe de rits ongeveer 12 cm open.

6 — Doe hetzelfde met het andere pand aan de andere
kant van de rits.
7 — Strijk mooi open en stik af op de goede kant aan
beide zijden van de rits.

neem de rits en leg die met de trekker naar beneden
tegen de bovenzijde. Leg de voering hier op met de
goede kant naar beneden, zodat de rits tussen de
voering en het voorpand ligt. Stik de rits vast op beide
lagen met behulp van een ritsvoetje.

kant’ (als één stuk) 2 x uit enkele stof hemd. Dat wordt de
voering van het toilettasje.
2 — Knip daarna het papieren patroon in twee op de kniplijn.
3 — Knip het patroondeel ‘bovenkant’ en ‘onderkant
(apart) 2 x uit de bovenbenen van de jeans. Kies welke
kant je als goede kant gebruikt voor elk patroondeel. Je
hebt in totaal 4 patroondelen. Vergeet de 1 cm naadwaarde niet bij te tekenen.

4 — Stik patroondelen ‘bovenkant’ en ‘onderkant op 1 cm

5— Leg het voorpand met de goede kant naar boven,

9 — Speld de voering en het voor- en achterpand
in buitenstof met de goede kanten op elkaar. Stik
helemaal rond, maar laat een opening van 15 cm in
de voering.

Optioneel: je kan een lus maken uit leder, jeans of hemdstof. In dit geval stik je de lus er nu al tussen tegen de
goede kant naast de trekker van de rits.

< ONDERKANT>

1 — Knip het volledige patroon van ‘bovenkant’ en ‘onder-
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Cut it
challenge

Maak een ‘home sweet home’- pakket uit één jeans.
Aan de hand van werkfiches leggen we van naaldje
tot draadje uit hoe je deze handige items zelf maakt.
Ook leer je hoe je jouw favoriete jeans herstelt met
een Japanse borduurtechniek.
Uit één jeans maak je:
• 1 (bloem)potje
• 1 à 2 pannenlappen
• 1 toilettas met voering
Inhoud van dit pakket:
• 1 (frisgewassen) jeansbroek van Kringwinkel Antwerpen
• 1 rits
• Tussenvoering voor de pannenlap
• Borduurgaren

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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