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WAT JE VAN DIT E-BOOK KUNT VERWACHTEN

Dit e-book gaat over fashion-upcycling. Ik vertel je waarom het goed is om oude kle-
ding te restylen en op welke verschillende manieren je dit kunt doen. Maar je krijgt 
niet alleen informatie: er zijn ook acht superleuke do-it-yourself-projecten waar je 
mee aan de slag kunt! 

Op de volgende pagina’s leg ik je uit wat upcycling betekent. Ik vertel je over de ach-
tergronden ervan: over het hoe en waarom. In het hoofddeel lees je welke materialen 
en gereedschappen je nodig hebt en welke mogelijkheden je hebt om zelf aan de slag 
te gaan. Daar vind je ook de handleidingen voor verschillende upcycling-projecten. 
Deze projecten hebben verschillende moeilijkheidsgraden. Sommige zijn geschikt 
voor gevorderden, voor andere is geen enkele naai-ervaring nodig.   

We beginnen met een klassieker: een tas die gemaakt is van een T-shirt. Je maakt 
hem in een handomdraai. Je hebt er niet eens een naaimachine voor nodig. Daarna 
heb ik een hele praktische DIY voor je: ik laat je zien hoe je een te kort geworden shirt 
weer draagbaar kunt maken. Aan je oude spijkerbroek wijd ik een dubbele pagina 
met vier verschillende upcycling-ideeën. En dan is er ook nog een DIY-project waarin 
je ziet hoe je van een saaie blouse iets heel bijzonders maakt. In het volgende deel 
leg ik uit waarom de patchworktechniek zo geschikt is voor fashion-upcycling.

Alle handleidingen zitten vol tips en tricks en ik laat je ook zien hoe je je eigen crea-
tiviteit kunt gebruiken. Als laatste krijg je een overzicht van de beste plekken waar je 
nog meer inspiratie op kunt doen op het gebied van fashion-upcycling. 

VEEL
PLEZIER!

 DIY-ABC MIT MATERIAL h n i k e n
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INLEID ING

Als ik terugdenk aan mijn kindertijd in de jaren 80 en 90 zie ik mijn moeder voor me 
die met een jute tas in haar hand boodschappen doet. Nu is dit de normaalste zaak 
van de wereld, maar dat was het toen niet. Wie met een jute tas op pad ging, werd als 
geitenwollensokkentype bestempeld en dat was natuurlijk niet bepaald een compli-
ment. Ik weet nog goed dat ik altijd hoopte dat we geen klasgenoten tegenkwamen 
als we uit de natuurwinkel stapten. In die tijd waren er nog geen grote biologische 
supermarkten en ook Aldi verkocht nog geen biologische producten. En van vintage 
had al helemaal niemand gehoord. Er waren alleen maar van die stoffige tweede-
handswinkels waar je niet gezien wilde worden.

Gelukkig ligt deze tijd ver achter ons. Wie na 2010 zonder jute tas de deur uitging was 
geen echte hipster en dat wilde je juist wel graag zijn. Een nieuwe generatie mode-
bewuste milieufreaks stond op, al zullen ze zichzelf zo nooit genoemd hebben.

Kijk alleen al naar hoeveel huishoudens tegenwoordig een jute tas hebben. Dat laat 
zien dat mensen zich steeds meer met het milieu bezig houden. Ook mode weerspie-
gelt de tijdgeest en ook daar wordt ingezet op milieubewustzijn. Fashion-upcycling 
past precies in dit plaatje. 

Voor mij betekent fashion-upcycling dat je op een andere manier naar kleding kijkt. 
Wat gebeurt er als ik een onderdeel omdraai, vastknoop, of als ik iets wegknip of 
toevoeg? Het resultaat is vaak heel verrassend. Normaal gesproken worden voor 
fashion-upcycling kledingstukken gebruikt die je niet meer draagt. Misschien zijn ze 
te klein geworden of vind je ze niet meer zo leuk. In elke kledingkast zijn zulke ooit 
zo geliefde items te vinden. Haal ze meteen tevoorschijn, dan gaan we aan de slag! 

Definitie van upcycling:

Bij upcycling (samenstelling van het Engelse woord up “naar boven” en recycling, 
oftewel “hergebruik”) worden afvalproducten of (schijnbaar) onbruikbare stoffen 
omgetoverd tot nieuwe producten. Een stof wordt als het ware opgewaardeerd. 
Het recyclen van al bestaande materialen heeft als voordeel dat er minder nieuwe 
grondstoffen nodig zijn. Bij upcycling hoort ook refashion. Dit betekent: van oude 
kleding iets nieuws maken. 
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Fashion-upcycling wordt steeds populairder. Het combineert de hernieuwde populari-
teit van oude handwerktechnieken, zoals naaien en breien, met een milieubewuste le-
vensstijl. Materialen die anders in de prullenbak zouden eindigen, worden hergebruikt. 
De kledingstukken die hierdoor ontstaan zijn uniek en vertellen allemaal een eigen 
verhaal. 

Het zelf maken van mode vormt een mooie tegenhanger van de moderne wereld waarin 
alles steeds sneller moet. Je drie uur lang op een stil plekje terugtrekken met wol en 
breinaalden of twee dagen lang aan een zomerjurk werken: dat is voor veel mensen 
heel ontspannend.

kleding recyclen kan ook een bewust statement zijn tegen de consumptiemaatschap-
pij. Mensen worden steeds milieubewuster en de afnemende grondstoffen en de grote 
hoeveelheden afval zetten velen van ons aan het denken. Bewust kiezen voor een mini-
malistische levensstijl is tegenwoordig dan ook helemaal niet zo vreemd meer.

Hoe trendy de DIY-look ondertussen is, zie je overal op straat: van afgeknipte en rafe-
lende jeans en shirts tot jassen met lukraak opgenaaide patches. Het lijkt haast wel 
alsof de do-it-yourself-beweging de mode bepaalt.

UIT LIEFDE VOOR HET MIL IEU: FASHION-UPCYCLING ALS TREND DUURZAAMHEID DOOR DE DIY TREND 
De verkoop van kleding in Nederland stijgt al jarenlang flink. Volgens de statistieken 
van de modebranche gaven Nederlanders in 2018 ongeveer 5,2 miljoen euro uit aan 
textiel en kleding. Voor veel modeliefhebbers geldt: een nieuw seizoen dus nieuwe 
kleding. Maar wat gebeurt er met de oude kleding? Gewoon weggooien kan op de 
lange termijn voor grote problemen zorgen.

Duurzaamheid wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. En zoals de reclame 
jaren geleden al zei: een betere wereld begint bij jezelf. Spullen langer gebruiken of 
hergebruiken is een van de makkelijkste manieren om zelf een bijdrage aan het mili-
eu te leveren. Dit kan perfect door het kopen en verkopen van tweedehands of vintage 
kleding. Omdat de kledingstukken niet tot iets anders verwerkt hoeven te worden, 
gaan er geen grondstoffen verloren. Milieuvriendelijk én goed voor de portemonnee 
dus. Daarnaast is vintage ook nog eens een van de grote trends van het moment. 

Een zeer populaire manier van kleding hergebruiken is door van iets ouds iets nieuws 
te maken! De DIY beweging is in de afgelopen jaren hard gegroeid. Er zijn talloze 
blogs en nieuwe tijdschriften die zich uitsluitend met DIY en het upcyclen van kleding 
bezighouden. Dit laat zien hoe groot de algemene belangstelling is. 

Hierbij is het platform Etsy momenteel toonaangevend. Etsy maakte het voor hobby-
kleermakers en andere creatievelingen voor het eerst mogelijk om hun zelfgemaakte 
producten online te verkopen. Op Etsy zijn volgens de cijfers van eind 2019 ruim 2,5 
miljoen verkopers en ruim 39,4 miljoen actieve gebruikers aangemeld. Er worden 
niet alleen kant-en-klare creaties verkocht, het is ook de perfecte plek om twee-
dehands stoffen en materialen te vinden. Ook Marktplaats is een kijkje waard als je 
stoffen zoekt. 
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DIY ABC
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Hier vind je een lijst van verschillende stoffen, materialen en technieken die je voor 
upcycling kunt gebruiken.

badstof, bandclip, bandjes, batikken, bedrukken, belletje, beplakken, beschilde-
ren, bestempelen, biaisband, binden, boorden, boordjes, borduren, borduurga-
ren, breien

canvas, chiffon, chloreren, corduroy, coupenaden, cut-outs 

D-ringen, drukknopen 

garen, georgette, gesp, gevolde stof, geweven band

macramé, magneetsluiting, marmeren, muizentandrandje

satijn, satijnband, schuifgesp, siersteken, sjabloonprint, sluitingen, smeltli-
jm, snijden, snijplotter, steeksluiting, steken, stofknopen, stoppen, stoppers, 
strassteentjes, strijkplaatjes, studs, softshell, sweatstof

jacquard, jeans, jersey

pailletten, paillettenstof, parels, paspelbandjes, patches, patchwork,  pluche, 
pomponrandje, pompons, punniken

vegan leer, velours, verlengen, verstellen, vervangen, verven, vilt, 
vlechten, vlieseline, vliesofix, voeren, voering, vulwatten

wasdoek, washitape, weven, wol, wonder tape

elastische band

haken

imitatiebont, imitatieleer, inknippen, inkorten, inzetten

naaien, naaigaren, naaldbinden 

taf, tasbeugels, textiellijm, tule

zeefdruk, zijde, zijdeschilderen

kam snaps, kant, kanten band, kantklossen, karabijnhaak, katoen, klinknagels, 
klittenband, knipbeugel, knippen, knopen, koordjes, kraaltjes, kurk, kwastjes, 
kwastrandje

quilten 

flanel, fleece, fluweel, folieprint, franjerand, frivolité

oogjes, opstrijken, oververven

uithalen

label, laken, leer, linnen, lostornen

ribcord, riem, rits
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HOE KAN IK DOOR UPCYCLING OUDE KLEDING RESTYLEN? 

Vergroten
Kledingstukken die te klein of te kort zijn hoef je niet weg te gooien. Met een simpele 
DIY zitten ze weer als gegoten. Een te strakke broek? Knip een driehoek uit de taille-
band en zet er een stuk stof in. Een jurk die te kort is, maak je makkelijk langer met 
een strook aan de onderkant. 

Verkleinen
In plaats van vergroten, kun je kleding natuurlijk ook verkleinen. Een te lange broek 
kun je eenvoudig zelf inkorten tot de gewenste lengte. Van een vormloos T-shirt maak 
je in een handomdraai een aansluitende top. 

Repareren 
Blaas je oude, versleten kledingstukken nieuw leven in. Heb je een T-shirt waarvan de 
hals is uitgerekt of met gaten in de mouwen? Het onderste deel kun je eraf knippen 
en aan een T-shirt naaien dat te kort is. Zo hergebruik je jouw oude kleding optimaal. 

Personaliseren
Draag je bepaalde kledingstukken niet omdat je ze eigenlijk te saai vindt? Met een 
paar kleine details restyle je ze. Pailletten, patches, franjes of  sierbandjes: je kunt al 
deze versieringen gebruiken om je kleding een persoonlijke touch te geven. 

Veranderen
Oude kleding kun je ook een heel andere functie geven. Wat dacht je er bijvoorbeeld 
van om een T-shirt om te toveren in een tas, een trui in een kussensloop of een over-
hemd in een rok? Laat je creativiteit de vrije loop!

De belangrijkste benodigdheden voor DIY-projecten op een rijtje: 

• Naaimachine 
• Strijkijzer 
• Stofschaar 
• Borduurschaar 
• Meetlint 
• • Liniaal (bijvoorbeeld een 

meetlat of geodriehoek)

• Kleermakerskrijt
• Textielstift
• Naaigaren
• Spelden  
• Tornmesje 
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WAT MOET JE VAN TEVOREN BEDENKEN? 

Zijn alle doorgeknipte naden vastgezet? 
Elke doorgeknipte naad moet met een paar steekjes vastgezet worden, zodat deze 
niet vanzelf opengaat. 

Passen de materialen bij elkaar? 
Door materialen te mixen, kunnen interessante effecten ontstaan. Wil je stoffen die 
niet even dik en elastisch zijn aan elkaar naaien, probeer dan eerst een stukje uit. 

Zijn alle versieringen wasbaar? 
Sommige onderdelen, zoals pailletten of franjes kunnen niet in de wasmachine ge-
wassen worden. Hier kun je bij het bedenken van je upcycling-project alvast rekening 
mee houden. 

Zijn de lijm, de schaar, de verf etc. geschikt voor textiel? 
Er bestaan speciale soorten lijm, stiften en verf voor textiel. 

Gaan de stoffen rafelen? 
Sommige stoffen kunnen flink gaan rafelen als je ze afknipt. Vooral bij gebreid ma-
teriaal of zeer lichte stoffen als chiffon is het risico groot. Werk de randen daarom af 
met bijvoorbeeld een zigzagsteek of interlocksteek. 
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MINI-BEGRIPPENLEXICON 

Stikken
Een rechte naad naaien, met de hand of op de naaimachine. De standaardlengte van 
een stiksteekje bedraagt 2,5 mm. 

Markeren 
Een stip of streep op de stof zetten zodat je bij de volgende stap weet waar je verder 
moet gaan. De stip of streep kan op de stof worden getekend of met een speld worden 
gemarkeerd. 

Goede kanten op elkaar
De goede kanten van twee stukken stof of van twee kledingstukken worden op elkaar 
gelegd of genaaid. Zo komt de naad later aan de binnenkant te zitten. De andere kant 
van de stof wordt de verkeerde kant genoemd. 

Zoom 
De zoom is de onderste naad van een kledingstuk. Een zoom is meestal vrij breed 
en wordt vaak twee keer omgeslagen. Dat ziet er niet alleen mooi uit maar je hebt 
daardoor ook de mogelijkheid het kledingstuk langer te maken. 

Afhechten
Elke draad moet aan het begin en eind afgehecht worden, zodat de naad niet meer 
losraakt. Dit doe je door ongeveer een centimeter van de naad een paar keer heen en 
weer te stikken. Op een naaimachine zit een knop waarmee je achteruit kunt naaien. 
Wanneer je met de hand naait, moet je op dezelfde manier afhechten. 

Randen afwerken
Bijna alle stoffen gaan rafelen als je ze afknipt. Om dit te voorkomen, kun je de ran-
den van de stof afwerken met een zigzaksteekje. Heb je geen naaimachine dan kun 
je de rand met de hand afwerken met een schuin omslagsteekje. Met een overlock-
machine kun je de randen afwerken met een overlocksteek. 
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UPCYCLING TAS 

Voor deze do-it-yourself heb je nodig: 

• Shirt (het liefst lang en niet te dun) 
• Stofschaar
• Naald en draad
• Eventueel een liniaal of een textielstift 

UPCYCLING SHIRT NAAR TAS (DE KLASSIEKER) 

Deze DIY is dé klassieker onder de fashion-upcycling-projecten. De metamorfose is 
fantastisch en er komt geen naaimachine aan te pas!

UPCYCLING TAS 

HENGSELS MAKEN. Vouw het shirt dubbel. Zorg ervoor dat de zijnaden en de schou-
dernaden precies op elkaar liggen. Knip de mouwen net onder de schoudernaad af 
met een lichte boog. Maak de halsopening wijder tot op gelijke hoogte met de afge-
knipte mouwen. De vorm die nu ontstaat lijkt op die van een hemd met brede bandjes. 

2.

1.
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FRANJES VASTKNOPEN. Trek telkens de twee reepjes stof die op elkaar liggen naar 
beneden zodat ze in elkaar rollen tot een franje. Leg vervolgens in elke franje een dub-
bele knoop.

FRANJES AFKNIPPEN. Teken een rechte lijn op de franjes en knip ze hierlangs af. Je 
kunt de franjes natuurlijk ook lang laten als je dat mooier vindt. Et voilà, je tas is klaar! 

5.

6.

NADEN HERSTELLEN. Door het knippen in het shirt zijn zes onafgehechte naden ont-
staan. Zet de naden vast met naald en draad.

FRANJES MAKEN. Bepaal hoe diep je de tas wilt hebben. Zet op de gewenste hoogte 
in een horizontale lijn om de 2 cm een stip. Knip de stof in tot de stippen.

3.

4.

UPCYCLING TAS UPCYCLING TAS 
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UPCYCLING T-SHIRT 

Voor deze upcycling do-it-yourself heb je nodig: 

• T-shirt 
• Bijpassende, elastische stof 
• Naaigaren 
• Naaimachine of overlockmachine 
• Strijkijzer

UPCYCLING T-SHIRT / T-SHIRT VERLENGEN 

NichIs jouw lievelingsshirt te kort geworden? Gooi het dan niet weg! Je kunt heel 
makkelijk je oude kleding restylen door er gewoon een stukje stof aan vast te naai-
en. Je verlengt hierdoor niet alleen op een creatieve manier het shirt, maar ook de 
levensduur ervan. Heel moeilijk is het niet zodat ook beginners dit kunnen proberen.

UPCYCLING T-SHIRT 

AANPASSEN EN MARKEREN. Trek het T-shirt dat je langer wilt maken aan en mar-
keer de hoogte waar je de extra stof wilt hebben. Tip: de lijn moet boven de borst, in de 
taille of lager zitten. Een naad over of net onder de borst kan er heel onflatteus uitzien.

1.

TIP:
 
Als je vaak met jersey, oftewel T-shirtmateriaal werkt, kun je overwegen om 
een overlockmachine aan te schaffen. Dit is vooral praktisch bij het naaien 
van rekbare materialen. Maar ook elke normale naaimachine heeft steken 
die geschikt zijn voor het naaien van jersey. De meest gebruikte steek is de 
zigzagsteek. Gebruik dan wel hoogwaardig naaigaren en een naald voor rek-
bare stoffen.  

• Stofschaar
• Kleermakerskrijt
• Lange liniaal
• Spelden
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T-SHIRT EN STOF AAN ELKAAR NAAIEN. Keer het T-shirt weer binnenstebuiten zodat 
de goede kant weer aan de buitenkant zit en leg de extra stof zo op het T-shirt dat de 
randen van de stoffen goed op elkaar liggen. Speld de randen rondom aan elkaar vast. 
Naai deze rand met een elastische steek. 

T-SHIRT ZOMEN. Strijk alle naden plat. Vouw de zoom van het T-shirt twee keer naar 
binnen. Afhankelijk van je smaak kun je een smalle of brede zoom maken. Strijk de 
zoom plat en speld hem met een paar spelden vast. Naai de zoom vast met een steek 
voor elastische stoffen. 

4.

5.

T-SHIRT VOUWEN EN MARKEREN. Vouw het T-shirt dubbel. De zijnaden, mouw- en 
schouderranden moeten op elkaar liggen. Markeer op welke hoogte je het T-shirt wilt 
afknippen. Teken een lijn ter hoogte van de markering. Knip het T-shirt langs de lijn af. 

STOF AFKNIPPEN & ZIJNADEN DICHTNAAIEN. Keer het T-shirt binnenstebuiten en 
leg de extra stof tegen de doorgeknipte rand aan. De extra stof is ook binnenstebuiten 
gekeerd en dubbel. Trek een rechte lijn langs de zijnaden naar beneden en knip de extra 
stof hierlangs af. Naai de zijnaden dicht met een overlockmachine of met een steek voor 
elastische stoffen op de naaimachine.

2.

3.

UPCYCLING T-SHIRT UPCYCLING T-SHIRT 
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JEANS UPCYCLING

GATEN & PATCHES. Veel jeans hebben al scheuren en gaten als je ze koopt, maar je 
kunt ze natuurlijk ook zelf maken. Om een gaatje te maken dat eruit ziet alsof het door 
slijtage ontstaan is, heb je een scheermesje nodig. Je krast schuin over de broekspijp 
op de gewenste plek de stofvezels weg, zodat er een rafelig gat ontstaat. 

Als je op een creatieve manier een gaatje wilt repareren, kun je een stukje stof naar 
keuze onder het gaatje leggen en het met enkele steekjes met de hand vastnaaien. 
Voor een interessant effect kun je hier ook kant gebruiken. 

JEANS UPCYCLING 

Wanneer je uitgekeken bent op je oude spijkerbroek zijn er verschillende manieren om 
hem een nieuwe impuls te geven! Jeans in used look of met borduursels zijn tegen-
woordig helemaal in de mode. Hier laat ik je een paar voorbeelden zien van fashion-up-
cycling die weinig moeite kosten, maar die jouw jeans wel een andere twist geven.  

JEANS UPCYCLING

CREATIEF VERLENGEN. Je kan een jeans heel makkelijk iets langer maken door aan 
de onderkant van beide broekspijpen een stuk stof te naaien. Je zorgt voor een echt 
upcycling-statement door niet aan beide kanten hetzelfde te doen. Je kunt de broek 
ook ter hoogte van het dijbeen doorknippen en er verschillende stroken stof tussen 
naaien.



28 29

VAN SKINNY TOT BOOTCUT. Als je broekspijpen te nauw geworden zijn, kun je ze heel 
eenvoudig wijder maken met een beetje extra stof. Van rechte tot wijd uitlopende pijpen: 
alles is mogelijk. Haal de zoom aan de onderkant en de zijnaad aan de buitenkant van 
de pijp los tot op de knie (voor een bootcut) of tot op het bovenbeen (voor een flared leg). 
Leg een driehoekig stuk stof in de pijpen en naai het aan de binnenkant vast. Zoom de 
pijpen daarna om. 

BORDUURSELS & PATCHES. Borduren is op dit moment een van de grootste trends 
in de DIY-wereld. Vind je het leuk om te doen? Maak je jeans dan uniek met eigenge-
maakte borduursels. Instructievideo’s over de verschillende steken vindt je bijvoor-
beeld op YouTube. 

Met kant-en-klare patches pimp je jouw jeans nog makkelijker op. Veel patches heb-
ben op de achterkant een speciale laag waardoor je ze zonder moeite kunt vaststrijken. 

Daarnaast kun je oude kleding restylen door de items te versieren met bontgekleurde 
steentjes, glinsterende pailletten of prachtige kraaltjes. 

TIP:

Door het verwijderen van bijvoorbeeld zakken en patches ontstaat een used 
look. Dit is zo gebeurd en je hebt er geen naaimachine voor nodig. 

JEANS UPCYCLINGJEANS UPCYCLING
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Voor deze DIY heb je nodig: 

• Blouse (of shirt)
• Soepelvallende stof, 30 tot 100 cm, afhankelijk van hoe lang de mouwen moeten 

worden (150 cm breed)
• Naald en draad
• Papier
• Ontbijtbord of ander rond voorwerp met een diameter van ca. 19 cm 
• Naaimachine 
• Strijkijzer
• Stofschaar
• Papierschaar
• Potlood
• Meetlint
• Lange liniaal
• Spelden 

STATEMENT MOUWEN / TROMPETMOUWEN 

(VOOR GEVORDERDEN) 

Mouwen met ruches, klokmouwen of vlindermouwen: statement mouwen zie je tegen-
woordig overal! Hier laat ik zien hoe je de gewone mouwen van een blouse omtovert tot 
trendy trompetmouwen. 

1.

STATEMENT MOUWEN STATEMENT MOUWEN 



32 33

MOUWOMTREK TEKENEN. Leg het bord in het midden van het papier en zorg dat er 
voldoende ruimte is tot de rand. Leg een meetlint om het bord en zet een streepje bij 
de nul en bij je net berekende omtrek. Trek een lijn langs het bord van het ene tot het 
andere streepje. 

MOUWLENGTE BEPALEN. De lengte van het afgeknipte stuk van de mouw heb je aan het 
begin al opgeschreven. Tel hier nog 3 cm bij op voor de naden. 1 cm voor het omslaan van 
de mouw aan de onderkant en 2 cm voor het vastnaaien van de mouw aan de blouse. 
Voorbeeld: de lengte van de afgeknipte mouw is 27 cm + 3 cm extra voor de naden = 30 cm. 

4.

5.

MOUWEN AFKNIPPEN. Trek de blouse aan en markeer waar de binnenkant van je el-
leboog zit. Teken een rechte lijn (90 graden t.o.v. de boven- en onderkant van de mouw) 
en knip de mouwen hierlangs af. Leg de afgeknipte mouwen netjes op elkaar om te 
kijken of ze precies dezelfde lengte hebben en corrigeer dit indien nodig. Noteer de 
lengte van de afgeknipte mouwen. 

OMTREK BEPALEN. Meet de breedte van de afgeknipte mouw nauwkeurig op (zie plaatje) 
en vermenigvuldig dit getal met 2 om de omtrek te bepalen. Tel hier 2 cm bij op voor de 
naad. Voorbeeld: de breedte van de mouw is 14 cm x 2 = 28 cm omtrek + 2 cm extra voor de 
naad = 30 cm. 

2.

3.

STATEMENT MOUWEN STATEMENT MOUWEN 
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STATEMENT MOUWEN STATEMENT MOUWEN 

PATROON OVERNEMEN EN UITKNIPPEN. Vouw de stof dubbel zodat je beide mouwen 
tegelijk kunt knippen. Leg het papieren patroon op de stof en leg er iets zwaars op zo-
dat het papier niet verschuift. Teken het patroon langs de randen precies na. Verwijder 
het papieren patroon en speld de beide stukken stof aan elkaar vast. Zo verschuiven ze 
niet en kun je beide mouwen tegelijk knippen. 

ZIJNAAD NAAIEN. Leg de twee rechte kanten met de goede kanten op elkaar en speld 
ze vast. Naai de randen aan elkaar met een normale steek en werk deze daarna af met 
een zigzagsteek of overlocksteek. Strijk de stof in de naad plat.  

8.

MOUWLENGTE TEKENEN. Gebruik nu een lange liniaal om de mouwlengte aan te ge-
ven. Leg het uiteinde van de liniaal tegen de al getrokken maanvormige streep van de 
mouwomvang en markeer jouw mouwlengte met een streepje. Herhaal dit meerdere 
keren tot aan het andere einde van de maanvormige streep. Hoe meer streepjes je zet, 
hoe gemakkelijker het later wordt om ze met elkaar te verbinden. 

PATROON TEKENEN EN UITKNIPPEN. Verbind de streepjes met een met de hand geteken-
de, afgeronde lijn. Nu is het patroon klaar en kun je het uitknippen. Tip: schrijf alle belang-
rijke informatie op het patroon zodat je het later nog een keer kunt gebruiken.  

6.

7. 9.
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STATEMENT MOUWEN STATEMENT MOUWEN 

MOUWEN AAN DE BLOUSE VASTNAAIEN. Leg de mouwen op de afgeknipte randen 
van de blouse. Let erop dat de zijnaden goed op elkaar liggen. Naai deze twee gedeel-
tes met een normale steek  voorzichtig aan elkaar vast. Tip: gebruik de vrije armfunctie 
van de naaimachine om lange, smalle stukken te naaien of naai deze binnenstebuiten. 
Werk de rand af met een zigzagsteek of overlocksteek om te voorkomen dat deze gaat 
rafelen.  

11.

MOUWRANDEN OMZOMEN. Vouw nu het grote, ronde deel van de mouwen twee keer naar 
binnen. Elke vouw moet ca. 5 mm breed zijn. Je kunt hem met spelden vastzetten of plats-
trijken. Naai de rand van de mouw met een langere steek van bijvoorbeeld 3,5 vast. 

10.
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Voor deze sjaal heb ik patchwork en de zero waste-methode gebruikt. De materialen 
en stoffen zijn overgebleven van eerdere fashion upcycling-projecten. Ik heb niet alleen 
de overgebleven stoffen, maar bijvoorbeeld ook de mouwboorden van de blouse en de 
verwijderde broekzakken opnieuw gebruikt. Doordat de gekleurde overlocknaad aan 
de buitenkant zichtbaar is ziet de sjaal er heel modieus uit. 

Patchwork bestaat al heel lang. In 1.000 voor Christus werd het in Egypte al toegepast. 
Patchwork kun je in het Nederlands vertalen met lapjeswerk. Restjes van verschillen-
de materialen worden hierbij aan elkaar genaaid om een nieuw stuk textiel te maken. 
Patchwork vind je ook terug in de winkel. Dan is het gemaakt van nieuwe stukken stof, 
maar patchwork is ook uitermate geschikt om creatief met oude kleding om te gaan. 
Knip de kleding in zo vierkant mogelijke stukken. Je kunt stukjes stof met dezelfde 
grootte op kleur en vorm rangschikken zodat er een mooi patroon ontstaat. De restjes 
die overblijven kun je dan weer gebruiken voor een ander patchwork.

Patchwork is ook heel geschikt voor grote accessoires zoals sjaals en tassen. Laat je 
creativiteit de vrije loop en er ontstaat zeker iets moois!

Handige hulpjes voor je patchwork:
zelfherstellende snijmat, patchworklineaal en rolmes. 

PATCHWORK & ZERO-WASTE-METHODE PATCHWORK & ZERO-WASTE-METHODE 

DEFINITIE ZERO WASTE-METHODE:

Bij zero waste gaat het erom dat elk gebruikt materiaal gerecycled wordt. Ook 
bij het maken van nieuwe producten mag er geen afval ontstaan. Bij het maken 
van nieuwe kleding kan dit gemakkelijk opgelost worden door alle restjes te 
verzamelen en voor een nieuw patchwork te gebruiken. Van oude kleding kun 
je in principe alles recyclen. 

Voor de zero waste-methode zijn geschikt: knopen, ritssluitingen, broekzak-
ken, kragen, boordjes, koordjes etc.
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HIER VIND JE NOG MEER INSPIRATIE VOOR UPCYCLING PROJECTEN CONCLUSIE

BLOGS 
Ideeën en patronen voor het upcyclen van mode zijn in groten getale 
online te vinden. Veel naai- en DIY-blogs laten regelmatig hun zelfge-
maakte creaties zien. Op karinkay.nl zijn bijvoorbeeld tips & tricks én 
gratis patronen te vinden.

 
GOOGLE 
Google is erg handig als je precies weet welk kledingstuk je wilt res-
tylen. Gebruik de fotozoekfunctie om meteen een goed overzicht met 
mooie ideeën te krijgen.
 

PINTEREST 
Pinterest is het beste platform voor creatieve inspiratie. Ook hier kun 
je gewoon een zoekterm intypen. Je krijgt dan een heleboel foto’s te 
zien (de zogenaamde pins). Als je op een pin klikt, kun je naar de pagi-
na gaan waar deze vandaan komt. Hier vind je meestal ook meteen de 
stap-voor-stap instructies. Je kunt ook zelf een prikbord samenstellen 
om inspiratie voor toekomstige projecten te bewaren. 

 
YOUTUBE 
Op YouTube vind je ongelooflijk veel video’s voor fashion-upcycling. Tip: 
gebruik Engelse zoekwoorden. Veel youtubers gebruiken Engelse titels 
voor hun video’s.  De video’s zijn meestal zo gemaakt dat je ze prima 
kunt volgen, ook al spreek je de taal niet.

 
INSTAGRAM 
Op Instagram is er een relatief nieuwe functie: foto’s kunnen apart en in 
albums opgeslagen worden. Met de hashtags #upcycling en #refashio-
ned vind je de meeste foto’s rond het thema kleding hergebruiken. Als 
je op deze manier zoekt, kom je helaas ook veel foto’s tegen die hele-
maal niets te maken hebben met DIY mode. Wij raden je dan ook aan 
om vooral de persoonlijke pagina’s te volgen van mensen die regelmatig 
refashion-projecten op Instagram zetten.

Ik hoop dat ik je met dit kijkje in de keuken van fashion-upcycling nieuwsgierig heb 
gemaakt en dat je nu bent geïnspireerd om zelf een van de projecten uit te proberen. 
Zodra je doorhebt hoeveel werk er in het kleinste kledingstuk of stukje stof zit, zul je 
nooit meer zomaar een T-shirt in de prullenbak gooien. Zo’n shirt heeft namelijk nog 
altijd de potentie om bijvoorbeeld je nieuwe zelfgemaakte jurk te worden. Door de-
len van een kledingstuk (mouwen, zakken, boordjes etc.) te hergebruiken kun je zelfs 
complete items maken zonder een patroon.

Kleding restylen is niet alleen nuttig en duurzaam, het is ook heel leuk! In relatief korte 
tijd kun je je eigen mode maken. Creatief zijn met oude kleding is een van de weinige 
manieren om met mode de wereld een klein stukje beter te maken. Gelukkig wordt 
milieubewust leven steeds populairder. Iedereen die zich aan een van de projecten uit 
dit e-book waagt, kan vol trots zeggen dat zij zich inzet voor een duurzamere wereld. Ik 
wens je veel plezier bij het upcyclen en hoop dat je veel unieke kleding aan je kleding-
kast toevoegt!
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Eliza Schwarz (1982) heeft sinds 2013 een DIY-blog en een You-
Tube-kanaal met de naam DIY MODE. In juni 2015 publiceerde ze 
daar haar eerste verzameling van 100 fashion-upcycling-handlei-
dingen die je gratis kunt downloaden.

Daarnaast heeft ze een exclusieve accessoire-lijn genaamd ELIZA 
SCHWARZ met producten die allemaal met de hand gemaakt zijn. 
Stuk voor stuk zijn ze van veganistische materialen afkomstig uit 
Duitsland.

In 2012 werd Eliza vanwege haar unieke designtalent door een on-
line platform verkozen tot “European Young Creator of the Year”. 
Tegenwoordig woont ze op het zonnige eiland Fuerteventura.

“Mode is voor mij een praktische vorm van kunst. Maar in de tijd 
waarin we nu leven heeft mode soms een bittere bijsmaak. Daar-
om vind ik het duurzame aspect van mijn werk heel belangrijk en 
inspireer ik mensen graag om hun oude kleding te restylen.” 
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