MAAK JE EIGEN PAASSTRIK
Accessoires zijn er in allerlei vormen en maten. Een accessoire fleurt je outfit op en je laat je smaak zien. Dit
maakt ze persoonlijk en uniek! Maak een strik van toffe waxprints en verschijn helemaal hip aan de feesttafel!
Waxprints zijn super populaire stoffen die wereldwijd gedragen worden. Maar vooral in West-Afrika. Je herkent
ze aan de felle kleuren en uitgesproken designs. Maak nu je eigen hippe strik!

ZO DOE JE DAT
BENODIGDHEDEN
-

Lijm
Schaar
1 lapje stof van
20 bij 20cm
Lint
Elastiek of
veiligheidsspeld
Kies een lapje stof van 20 bij 20 cm. Vouw een
zijde van de stof naar de middenlijn en plak
de andere kant er aan vast.

Neem de uiteinden en vouw de hoeken naar
binnen zodat er een punt ontstaat. Doe dit aan
beide kanten. Vouw de punten naar binnen en plak
ze vast.

Leg het elastiek in de breedte neer, kies een stukje
lint en knoop die stevig om het middenstuk en
elastiek heen. In dit voorbeeld is het elastiek zwart
en het lint rood.

Maak het uiteinde van het elastiek vast, door
er een dubbele knoop in te leggen.

Wil je een broche? Bevestig de veiligheidsspeld
dan door de knoop aan de achterzijde. Trek het lint
vervolgens stevig aan.

Trek nu een beetje aan de uiteinden van het
strikje, zodat hij mooi groot wordt.

WIST JE DAT >
Je in het Afrika
Museum meer kunt
leren over waxprints
en daar ook een
patroon kunt
ontwerpen.
De vlinderdas uit
Frankrijk komt, waar
hij ‘jabot’ wordt
genoemd.

TIP >
Maak een dubbele
knoop in het lint, dan
zit hij stevig vast!
Geen waxprint bij de
hand, kies dan een
andere toffe stof!
Ga naar de website
collectie.wereldcultu
ren.nl en zoek naar
waxprints in onze
collectie.

Nu heb je een eigen strik gemaakt!

