DIY

visible mending voor thuis
Kleding is tegenwoordig steeds vaker een
wegwerpproduct; deze 'fast fashion' is niet
alleen nadelig voor het milieu, maar
vergroot ook ongelijkheid en slechte
werkomstandigheden in het maakproces.
In de Showroom van CODA ExperienceLab
kun je inspiratie opdoen om vervolgens
oude kleding en sieraden een boost te
geven met verschillende materialen en
technieken in de Makerspace in CODA
Centrale Bibliotheek. In de daar gesitueerde
Fashion Recycle Hub kan onder andere
gewerkt worden met een 3D printer,
lasersnijder en digitale borduurmachine.
Hightech-werkwijzen en ambachtelijke
maakprocessen worden in de Makerspace
gecombineerd toegepast om kleding te
repareren en een nieuwe look te geven.
Mede mogelijk gemaakt door
de Samenwerkende Gelderse
Bibliotheken (SGB) en EDIC.

Kapotte kleding kan nog prima gerepareerd worden
en dat mag je zien! Truien met gaten krijgen met
‘visible mending’ door te borduren met contrasterende
kleuren of mooie patches te plaatsen een nieuwe look.
Kledingstuk met een gat erin? Doe mee en volg de
stappen hiernaast.

stappen
Kies een wollen draad of wat dikker
garen en haal de draad door de
naald. TIP: voor het gemak kun je
gebruik maken van een borduurraam (of maasklos
bij een kleine reparatie), je spant het raam rondom
het gat.
Begin wat verder van het gat vandaan en werk in de
vorm van een ruim vierkant of rechthoek om het gat
heen zoals op afbeelding 1 te zien is. Je gebruikt
een standaard ‘lopende steek’ waarbij je de naald
van boven naar beneden door de stof laat gaan.
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Meer leren over hoe oude ambachten en nieuwe
technieken met een digitale borduurmachine,
lasersnijder en 3D printer worden gebruikt om oude
kleding te upcyclen? Ontdek het op
www.coda-apeldoorn.nl/experiencelab

Naai verticaal heen en weer zodat er rechte lijnen
ontstaan die vlak naast elkaar liggen. Op de plek
waar het gat zit trek je een draad naar de overzijde
van het gat.
Naai vervolgens met een lopende steek door je
eerder gemaakte steken heen zoals te zien op
afbeelding 2. Op de plek van het gat ga je om de
beurt onder een draad door, zodat er uiteindelijk een
weefstructuur ontstaat. Vervolg dit totdat het gat
gedicht is.

