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Maak iets moois 
van je afval

• Werkkleding en tassen van oude
tenten

• Voering van oude dekens of 
gekaarde wol van de groninger
stadskudde ( afval product )

• Overall | bodywarmer | tas | schort
• Logo en labels duurzaam drukken
• Variaties op onderdelen



1e proeven!



Tassen
gebruik maken
van onderdelen
| decoratief



Ontwerp principes

Ontwerpen/variaties op basis model kan door een 
( of meerdere) ontwerpprincipes toe te passen.

• Detail ( zak/kraag/ pas/ stiksels, 
afwerking/handvaten/ sluitingen etc)

• Vorm ( verlengen/verbreden/ vervormen door 
elastiek/koord? etc.)

• Belijning/ doorsnijding ( pas/ taillering/contrast 
stof dmv naden)

• print/dessins ( kan ook patroon door doorstikken 
zijn)

• ( materiaal/ kleur maar staat nu eigenlijk al vast. 
Je kan nog wel doen met wol, ( padded ) of 
zonder



details



details



Productie lijn

• Ontmantelen tent en verwerken onderdelen

• Variaties op ontwerpprincipes

• Verwerken 1 eindproduct 



• ONDERZOEK:
• Kort onderzoek naar werkkleding voor beelden en tekst. 

Benoem verschillen per branche | functie ( verschil bedrijfs-
werk-kleding)

• Brainstorm | beeldenspin| verzamelen beelden en ideeen per 
onderwerp of ontwerpprincipe

• Mogelijkheden en beperkingen van het materiaal. Wat zijn 
kenmerken, mogelijkheden en beperkingen. –naden –kleuren-
details –ritsen – plastic- ( onderzoek | ontmantelen ter plekke)

• Onderzoek naar voering. Eventueel ervaring opdoen met
kaarden en vilten

• Uitvoer
• EINDRESULTAAT
• Maak per ontwerpprincipe 3-5 variaties

• Teken deze en werk ze uit in stof ( kleine samples voor in je 
proces boek)

• Verwerk je proeven in een creatief boek
• Maak 1 eindproduct voor een sample collectie



Planning periode

• Wk 1 kennismaking en inspiratie
• Wk 2 ontmantelen tenten 
• Wk 3 ideeen uitwerken en start 

proeven 
• Wk 4 - 7 voortgang proeven
• Wk 8-10 eindproduct


