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H e t  d o s s i e r
Het werken met andere materialen dan stoffen, kan
heel inspirerend zijn. Zelfs al blijft het bij ‘proefjes’
en zul je ze nooit in een quilt verwerken. Je krijgt vast
heel veel bruikbare ideeën. In ieder geval vond ik het
heel leuk om toch eens wat anders te proberen.
Spaar plastic boodschappentassen in allerlei kleuren.
De flinterdunne tasjes die knappen als je er wat
indoet, geven juist heel interessante effecten. 
Dus bewaar ze. Doorzichtig tafelplastic is er in veel
verschillende kwaliteiten, die bij bewerking door het
strijkijzer allemaal anders reageren. Plastic folie,
waarmee etenswaren worden ingepakt, is ook goed
bruikbaar. Misschien kun je zelfs bobbeltjes plastic
bemachtigen. Maak eens een grote envelop open,
daar zit het in.

Voor je begint met het verwerken van plastic tassen
even wat aanwijzingen. Ventileer de ruimte waar je
werkt goed. Misschien is het zelfs het beste om
buiten te werken. Zet het strijkijzer op wolstand,
anders wordt het plastic hard en is het niet goed
verder te verwerken. Leg het plastic tussen twee
velletjes bakpapier voor je het met het strijkijzer
gaat bewerken. Het plastic smelt een beetje als het
warm wordt en kan zonder tussenlaag van
bakpapier aan strijkijzer en strijkplank vastsmelten.   

H e t  e x p e r i m e n t :  n e t j e
Heel simpel is het netje van plastic. Knip daarvoor
slierten van een gekleurde plastic tas. Leg deze een
beetje over elkaar op een stuk bakpapier. Leg er een

stuk bakpapier overheen en strijk erover met het
strijkijzer. Het plastic zal een beetje krimpen en aan
elkaar vastsmelten [zie foto 1]. Dit netje kun je nu een
beetje bijsnijden en op een stukje organza strijken
(denk aan het bakpapier) of met de naaimachine
(met een siersteek) op een lap katoen stikken.
Leuke effecten kun je krijgen door het netje te
combineren met andere lapjes [foto 2].

Va r i a t i e s  o p  h e t  n e t j e
Het netje kun je ook gebruiken om je stof te bedruk-
ken. Leg het netje op een lapje stof en ga er met een
rollertje met verf over heen. Verplaats eventueel het
netje en ga er met een ander kleurtje overheen.
Natuurlijk kun je ook matjes vlechten van plastic
repen met verschillende kleuren en deze bewerken
met het strijkijzer.

V r e e m d e  v o r m e n
Als kind was ik gefascineerd door de opengewerkte
papieren kleedjes onder de taart. Nog steeds vind ik
het jammer dat je van je quilt niet zo’n kleedje kunt
maken. De vormen zijn immers zo ingewikkeld dat
ze niet zijn af te werken. Ik was dan ook verheugd te
merken dat dit bezwaar bij plastic niet opgaat, omdat
plastic niet rafelt. Je kunt naar hartelust experimente-
ren met spiralen, driehoeken, hartjes of opengeknipte
hartjes en geknipte plastic kleedjes [zie foto 3]. 
Leg ze op grotere stukken gekleurd plastic en strijk
ze erop vast.

De plastic vormen zijn ook gemakkelijk op stof te
strijken. Ze plakken echter niet altijd permanent. 
Zet de vormen dus ook met wat steekjes of een mooi
quiltpatroon vast [foto 4].

P l a s t i c  l e v e n s m i d d e l e n f o l i e
Als je plastic levensmiddelenfolie strijkt wordt het een
beetje dof. Het plakt met het strijkijzer makkelijk aan
organza. Leg eens wat pailletjes tussen twee laagjes
folie of stukjes organza, draadjes of grotere vormen
van plastic. Ook is het leuk te experimenteren met
schaafsel van waskrijtjes tussen twee laagjes folie.
Het waskrijtschaafsel smelt en loopt en beetje uit.
Wil je een winterse uitstraling? Strijk dan eens kleine
stukjes folie of dunne plastic tas op een groter en
dikker stuk, gekleurde plastic tas [foto 5]. 

B o b b e l t j e s  p l a s t i c
Bobbeltjes plastic is een mooie ondergrond voor
plastic vormen, die eraan vast smelten bij strijken.
Hoewel het plastic geplet wordt door het strijken
blijf je de rondjes er toch doorheen zien [foto 6 en 7].  

D e  u i t d a g i n g
Plastic is goed te combineren met stof. Juist het
contrast tussen het glanzend plastic en de wat
doffere stof kan heel fascinerend zijn. De plastic
vormen zijn met de naaimachine vast te zetten op
stof. Gebruik eventueel een naald met een groter
oog. Deze zijn bekend onder de naam Top-stich.
Daarnaast is met slierten plastic tas goed te haken
en zelfs te borduren. Gebruik daarvoor wel plastic
tassen die niet al te stug zijn. Misschien kom je door
het gebruik van zo’n heel ander materiaal wel tot
heel nieuwe ideeën en stap je van je traditionele
werk zo in de wereld van de art quilt. 
Hoewel het tegen mijn principes is (een beetje dan…)
zeg ik tegenwoordig altijd “ja”, als een winkelier vraagt
“Wilt u een tasje?”. Je weet maar nooit hoe mooi hij
is. Tja, je kunt de vreemdste dingen gaan sparen als
quilter. Heb jij ook al heel wat uitgeprobeerd in je
quilts, stuur dan eens een foto op naar Quiltnieuws.

Het webdossier is te vinden op
www.quiltersgilde.nl/dossier/plastic tas

werken met plastic 
Heb je je kast vol met mooie quiltlapjes, maar wil je toch wel eens iets anders proberen?

Mag het niet te duur zijn? Pak dan eens al je gratis plastic tassen. Deze keer gaan we

‘stoffen’ maken met het strijkijzer.
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