
Woonkussen

Wonen

Is je oude jeans te 
strak geworden 

of uit de mode 
geraakt? Zet de 

schaar erin en 
maak er (bijvoor-

beeld) een  
poef, lamp of 

woonkussen van!

Denim poef

Jeanslamp
Zelf maken: zie pag. 86.

Zelf maken: zie pag. 86.

Zelf maken: zie pag. 86.

SPIJKER
BROEK?

WAS DAT NIET MIJN
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Opbergbord

Slinger

Speldenkussen 

Wandplank

Plantenhoesje

SPIJKERGOED IDEE: 
ZO GEEF JE DIE 
FAVORIETE JEANS 
EEN TWEEDE LEVEN 

Zelf maken:  
zie pag. 88.

Zelf maken: zie pag. 88.

Zelf maken: zie pag. 88. 

Zelf maken: zie pag. 88.

Zelf maken: zie pag. 88.
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WOONKUSSEN
Een oude jeans als kussen: aan 
het zakje en de doorgestikte 
naden kun je nog zien dat het 
vroeger een broek is geweest.
Nodig
   1 donkere jeans
   geel sierstikgaren € 2,40  
(Jan de Grote Kleinvakman)

   binnenkussen 50x50 cm 
€ 5 (Ikea)

Knip voor de zijbaan van de 
voorkant één strook uit van 
18x53 cm. Knip vier stroken 
van 36 cm lengte en diverse 
breedtes: 14, 7, 18 en 19 cm (dit 
is inclusief naden). Andere 
breedtes zijn ook goed, mits ze 
bij elkaar opgeteld 58 cm zijn. 
Leg alle stroken van 36 cm 
lengte naast elkaar en stik ze 
vast. Stik de naden op de rand 
door met siergaren. Stik  
vervolgens de strook van 
18x53 cm met de langste zijde 
vast aan de vier stroken en stik 
ook deze naad door met sier-
garen. Knip voor de achterkant 
twee stukken van 52x36 cm 
uit. Vouw (of strijk) één langste 
kant van beide lappen 2 cm om 
en stik door op 1,5 cm (dit is de 
zoom). Leg de voorkant met de 
goede kant naar beneden en 
leg de twee lappen voor de 
achterkant met de goede kant 
naar boven erop. Je hebt nu 

Opbergzakjes

Bamboe stoel € 338 van Tine K Home, houten kandelaar  
€ 22,50, gekleurde kaarsjes € 0,80 p.st., houten ladder  
€ 44,95 (House-Dressing), lichtblauw kussen € 49,95, 
houten bankje € 145 (Weldaad), vloerkleed met grafische print 
€ 144,75, kelim kussen € 67,50, bruine kelim kussenhoes  
€ 48,25, grijze zigzag-plaid € 117, grijs met paarse plaid € 117 
(Deens), gebreide plaid € 149, roze gevlochten schaal  
€ 13,75, blauw bekertje € 9,50, blauw kannetje € 15,95, bruin 
bekertje € 9,50, bruin schaaltje € 9,50, grijsbruin vaasje  
€ 2,95, bruine leren tas € 34,95 van Zuss, beige gebreide plaid  
€ 64,95, oudroze kussen € 59,95, bamboe mand € 23, blauw 
gebreid kussen € 79,95 (Nijhof), grijsblauwe vaas € 18,95, 
zwarte beker € 7,95 (Stoer in Style), bloempot Safari € 6,99, 
bloempot Lane € 5,99 (Intratuin).

een kussen van 52x52 cm met 
een overslag, waarin je als je 
klaar bent het binnenkussen 
doet. Stik de voor- en  
achterkant op elkaar op 1 cm 
rondom met het dikke  
sierstikselgaren. Daarna werk 
je de naden af met een  
overlock- of zigzaksteek.  
Tip: verwerk een bestaande, 
doorgestikte zijnaad in het 
kussen, of naai er een zak op. 

DENIM POEF
De oude, ronde poef kreeg met 
de jeanshoes een update. Meet 
voor de zijkant eerst de omtrek 
en hoogte van de poef op en 
knip daarna banen van  
verschillende breedtes (8 tot 
24 cm) tot je de juiste omtrek 
hebt. Naai dan eerst de boven-
kant, van vier gelijke delen 
stof, en vervolgens de zijkant. 
Stik alle naden door met dik 
siergaren. Naai de boven- en 
zijkant aan elkaar en geef de 
onderkant een zoom van 4 cm, 
die je ook doorstikt. Als stoere 
lus is de tailleband gebruikt, 
inclusief leren label.

JEANSLAMP
Nodig
   behangerslijm 
   lamp Joxtorp € 2,99 en  
pendel Second € 5 (Ikea) 

Voordat je de losse delen van 
de kartonnen lamp in elkaar 
zet, trek je één deel over op 
papier. Dit wordt je patroon. 
Verdeel dit patroon in twee 
hele en één halve ruit. Zet de 
kap in elkaar en knip alle delen 
uit de spijkerstof plus 1 cm 
naad. Smeer de kap in met  
behangerslijm en plak de stof 
erop. De naden lijm je ook en 
plak je, naar buiten toe, op  
elkaar. Laat goed drogen en 
monteer de pendel. Werk 
eventueel de naden nog bij.

OPBERGZAKJES
Eenvoudig en snel: maak  
opbergzakjes van broeks- 
pijpen. Een van de zakjes is 
van twee broekspijpen ge-
maakt en heeft een kontzak als 
extra opbergplek. Alle opberg-
zakjes hebben aan de boven-
kant een omslag van 4 of 5 cm. 
Bij de grote opbergzak is de 
omslag doorgestikt voor extra  
stevigheid. Knip voor de  
lussen een zijnaad af en naai 
die als lus aan het zakje. De 
onderkant is plat gelegd en  
eenvoudig dichtgenaaid met 
een zigzag- of locksteek. 

Vaasje € 7,75, schaar € 20,95 (Deens), 
draad op rol in diverse kleuren € 3,25,  
haaknaald € 7,55, breinaalden € 7,50 
(Nijhof), oranje lampenkap Joxtorp (smaller 
model dan de jeanslamp) € 1,99 (Ikea), tafel, 
stoel en vogeltje (privébezit).

UIT DE KAST, IN DE KAMER

Zelf maken: zie pag. 86.
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OPBERGBORD
Geïnspireerd op een oude 
kaasplank, maar dit houten 
bord zaag je eenvoudig zelf uit 
een timmerpaneel.

Nodig
   timmerpaneel vuren  
100x50 cm € 18,69 (Gamma)

   spijkers
   (decoupeer)zaag
   schuurpapier
   gatenboor

Gebruik de volledige breedte 
van het paneel, 50 cm. De  
totale hoogte wordt 80 cm:  
het bord is 60 cm hoog en het 
handvat 20 cm. Teken eerst 
het handvat op de plank;  
bovenaan is hij 5,5 cm breed,  
3 cm lager 10 cm breed en  
onderaan 8 cm breed. Zaag 
dan uit in de juiste vorm. 
Zaag de vier hoeken van de 
grote plank schuin af: 10 cm 
breed en 5 cm hoog. Boor in 
het handvat een gat van 2 cm. 
Knip drie kontzakken uit en 

PLANTENHOESJE
Het kleine plantje € 2,99 
(Ikea) kreeg een eenvoudig 
hoesje om het potje. Maak 
eerst een patroon van papier 
en knip het vervolgens uit de 
jeansstof. Naai het hoesje 
dicht met een locksteek of 
dichte zigzagsteek. 

Blauw vaasje € 5,50, klein blauw 
vaasje € 2,95, betonnen appel  
€ 2,20 (Nijhof), fotolijstje € 8,95 
(Stoer in Style), cactus € 2,99 
(Ikea), overige is privébezit.

Trolley  
€ 184,95 (Stoer 
Metaal), krukje 
€ 49, lijstje  
€ 14,95, kaart 
Hippo € 3,95 
(Weldaad),  
opbergboxen  
€ 35,95, klok 
€ 34,95, kaart 
€ 3,50 (Stoer in 
Style), lint  
€ 3,25 per rol, 
windlicht  
€ 6,40 (Nijhof), 
overige is  
privébezit.

De werkbeschrijvingen vind je 
op margriet.nl/jeans-wonen.

WANDPLANK
Knip de taillebanden van 
twee broeken en verwijder 
de lusjes. Zorg dat ze  
dezelfde lengte hebben. 
Knip één broekspijp open 
en sla de stof om de plank. 
Knip de stof op maat en 
spijker aan de achterkant 
in de plank. Maak van een 
stukje touw ophanglusjes, 
leg de plank tussen de 
banden en hang hem aan 
de muur.

timmer ze vast op het  
paneel. Knip een doorgestikte 
zijnaad af en timmer deze vast 
op diverse punten, zodat er 
lusjes ontstaan. 

SLINGER
Knip voor de slinger cirkels uit 
de stof met een doorsnede van 
5 cm. Vouw ze dubbel en strijk 
ze met een hete stoomstrijk-
bout plat. Vouw ze om een lint 
of stoer bindtouw en naai vast.

SPELDENKUSSEN 
Knip twee lapjes van 14x14 cm 
uit. Leg ze op elkaar en naai 
drie kanten dicht met een 
locksteek of dichte zigzag-
steek. Vul het kussentje op met 
een restje kussenvulling of 
watten en naai het dicht.
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