Een overhemd vermaken tot kittig jurkje.
Waar begin je eigenlijk mee? Ik vooral met heel veel plaatjes ‐, mensen – en mode kijken. Vooral ook
luisteren naar wat ik zelf leuk vind. Nu ben ik nogal gek van sprookjes en dat soort dingen. Ooit heb ik
in een programma op televisie van die Japanse Harajuku meisjes gezien. Dat is me lang bijgebleven.
En toen ik hoorde van deze wedstrijd en workshop had ik eigenlijk al zoiets in m’n gedachten. Dat
leek me zo verschrikkelijk leuk om eens te proberen.

Dusss….op zoek naar materialen. Te beginnen met een basis. Waarbegin je dan mee? Iets wat
helemaal anders kan worden. Bij ons in de buurt zit een winkel van het Leger des Heils, dus daar ben
ik eerst maar eens gaan kijken. Daar vond ik een overhemd met een streepje, die heb ik
meegenomen, want dat zou m’n basis worden.
voor

achter

Vervolgens allerlei materialen bij elkaar zoeken die ik nog had liggen….band, vooral véél band, dan
kon ik wat makkelijker alles afwerken. En diverse andere dingen…de ervaring leert dat kralen en
strasstenen vaak meer dan welkom zijn, dus die ook maar uit m’n verzameldoos gezocht.

En dan beginnen…
Allereerst heb ik het overhemd op een paspop gedaan en helemaal ingespeld totdat deze strak
genoeg zat en om een leuk effect te krijgen, heb ik de sluiting achter gedaan. Zo krijg je een mooie
gladden voorkant, waar je best wel wat mee kan doen.
De mouwen en kraag heb ik van het overhemd verwijdert en het borstzakje van het voorpand
afgetornd. Tijdens het passen op de paspop ontdekte ik dat je met de pas van het overhemd een
leuke kraag kon maken. Met bandjes en spelden heb deze zodanig vastgezet dat het bleef hangen.
Nadat ik het bovenstuk goed gespeld had heb ik de stof met een beetje tussenvoering verstevigd,
zodat ik deze wat makkelijker kon verwerken. De figuurnaden nagemeten en genaaid. Toen weer op
de paspop zetten en maar kijken hoe ik een mooie halslijn kon maken. Deze heb ik geknipt en
afgewerkt met een satijn bandje. Dit was dus het lijfje.
Voor de rok heb ik andere stof gebruikt (die had ik nog liggen…lag er al jaren en zou er nog wel een
aantal jaar liggen, als ik ‘m nu niet zou gebruiken). Ik heb globaal gemeten wat ik voor taillewijdte
moest hebben en daar heb ik de rok op aangepast. Wel lekker wijd maken, anders kon ik er geen
mooie tulerokje onder kwijt. Rokje in elkaar gezet en aan de voorkant de stof die teveel was
ingestikt, zodat de rok van voor iets rechter valt.
Rok aangezet en toen de tule onderrok nog, dit om het bolle effect te krijgen.
Omdat ik kraag een soort verdikking op de kont wilde hebben bedacht ik dat daar de meeste stof
moest zitten. Dus ik heb de meeste stof aan de achterkant aangerimpeld en toen alles in elkaar
gezet. Nadat de tule onderrok was vastgezet heb ik de hele jurk op een hanger gehangen en de
onderrok op lengte geknipt. Later afgewerkt met een groen satijnbandje.
Als finishing touch heb ik één mouw van het overhemd als versiering aan de achterkant terug laten
komen (vooral ook om de sluiting een beetje te verbloemen ;‐)) Deze heb ik hier en daar met de hand
een beetje vastgezet voor een speels effect. Daarna heb ik met sterke lijm de strasstenen in de
plooien vastgezet, naaien ging namelijk niet. Van de resterende mouw heb ik de stof aan de
binnenkant gebruikt in combinatie met restlapjes van de rok en daar heb ik een bloem van gemaakt
bij wijze van corsage. Hierin zitten kraaltjes en strasjes genaaid, lekker glimmerig. De blaadjes zijn in
vorm gebracht met ijzerdraad, ik had eerst stijfsel gebruikt, maar dat ging niet goed genoeg.

Het eindresultaat….

Voor (nog zonder corsagebloem)

achter

Ik had gelukkig thuis al veel voorbereid, anders had ik mijn idee nooit kunnen uitvoeren. Tijdens de
workshop heb ik de puntjes op de i gezet en heb ik ondertussen ook heerlijk kunnen genieten van de
dingen die andere workshoppers aan het maken waren.
Conclusie
Ik vond het idee van de workshops ontzettend leuk en heb ook met plezier meegedaan. Ik heb me
vooral verbaasd over het feit dat je zo ontzettend veel leuke dingen kan doen met het veranderen
van kleding. Je zou bijna geen nieuwe kleding meer hoeven te kopen, als je er handig in bent. Ik vond
het ook heel erg leuk om te zien hoe iedereen op zijn manier de opdracht handen en voeten gaf. Ik
heb er zo ontzettend veel leuke en nieuwe ideeën aan overgehouden, ook voor het maken van
nieuwe kleding. Ik hoop echt dat dit mensen inspireert om vooral lef te hebben en niet bang te zijn
om dingen te veranderen. Het gaat er toch om dat we plezier hebben in de kleine dingen? En met
behulp van deze workshop en deze opdracht heb ik zeker ontdekt dat je van schijnbaar waardeloze
materialen toch ontzettend waardevolle dingen kan maken, ook voor jezelf.
Ik hoop dat we volgend jaar weer eens zo’n workshop kunnen doen….nieuwe ideeën en nieuwe
mensen ontdekken!!
Groetjes,
Annemarlies

