DO IT YOURSELF KAN ZO VEEL MODERNER,
STOERDER EN EIGENWIJZER
Dat bewijst Jinske Verpalen met haar makkelijke DIY-projecten die
ze je dertig gloednieuwe ideeën en legt ze je stap voor stap uit hoe je deze
unieke items maakt voor in je huis, om zelf te dragen of om cadeau te doen.
En extra leuk: er is alle ruimte voor een persoonlijke touch!
Jinske: ‘We hebben ze allemaal, Pinterest-borden vol met inspiratie voor leuke
DIY-projecten om ooit eens te maken... Ooit, ja, want door smoesjes als ‘geen tijd’,
‘waar moet ik de materialen vandaan halen?’ en ‘dat kan ik toch niet’ blijft het
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geïnspireerd zijn op de laatste lifestyle- en designtrends. In dit boek geeft

meestal daarbij. Jammer, want zelf iets maken is zo leuk. Met dit boek breng je
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In dit boek kom je bij ieder DIY-project een symbool tegen voor de moeilijkheidsgraad, de tijd dat je met het project bezig bent en hoeveel euro je er ongeveer
aan kwijt bent. Hieronder vind je de betekenis van de symbolen.
Moeilijkheid:

Best makkelijk
✶ ✶
Goed te doen
✶ ✶ ✶ Leuke uitdaging
✶

Tijd:

Prijs:

0-1 uur
1-2 uur
> 2 uur

€
€

€

€

€

€

0-20 euro
20-50 euro
> 50 euro
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VOORWOORD

Al mijn hele leven lang ben ik in mijn vrije tijd creatief bezig geweest. Dat heb
ik van mijn moeder meegekregen: zij had allerlei materialen in huis voor haar
vele hobby’s, zoals embossing, zijde schilderen, theezakjes vouwen, kaarsen versieren enzovoort. En ik mocht alles uitproberen! Ook mijn vader is creatief, maar
die houdt meer van tekenen. Het is dus niet zo vreemd dat ik al van jongs af
aan altijd aan het knutselen, tekenen en kleuren was.
-7-

Ik vind het erg leuk om verschillende technieken af te wisselen, van tekenen,
handwerken en houtbewerken tot sieraden maken, meubels opknappen en
naaien. Ik denk dat ik daardoor ook geen genoeg van Do It Yourself kan krijgen. Dat ik daar nu mijn werk van heb kunnen maken is echt geweldig!
IMAKIN is ontstaan omdat ik nooit de juiste materialen kon vinden voor de
toffe projecten op Pinterest. Overal zag ik kanten randjes, glitters en frutsels,
maar niet de mooie materialen die ik nodig had voor moderne DIY-projecten.
Het leek me zo handig als alle materialen gewoon in één pakket bij elkaar zouden zitten met stap-voor-stapinstructies zodat je meteen aan de slag kon gaan.
Daarom ben ik in 2013 begonnen met de ontwikkeling, productie en verkoop
van alles-in-één DIY-pakketten waarmee je je eigen moderne woon- en
modeaccessoires kunt maken.
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Ik haal vooral inspiratie uit de trends op het gebied van interieur, mode en stationery. Vervolgens probeer ik die trend dan toe te passen op een DIY-project.
Op het IMAKIN-blog laat ik stap voor stap zien hoe je deze woon- en modeaccessoires zelf kunt maken. De meeste benodigdheden zijn te koop in mijn webshop. Zo maak ik met IMAKIN Do It Yourself makkelijk en leuk.

-8-

Ik heb voor dit boek dertig gloednieuwe projecten ontwikkeld in tien verschillende materiaalthema’s: hout, papier, beton, servies, draad, leer, klei, inkt & verf,
textiel en metaal. Per thema vind je drie projecten waarin het betreffende materiaal centraal staat en je kunt stap voor stap volgen hoe je de projecten ook zelf
kunt maken.
Ik heb daarbij ook voor mij nieuwe technieken uitgeprobeerd. Dat lukte niet
altijd in één keer zoals ik het wilde. Zo kwam ik er achter dat je niet kunt etsen
op gehard glas en dat punch needling in een borduurring niet handig is. Maar
dit heeft er wel toe geleid dat jij alleen nog maar het leuke deel van DIY hoeft
te doen: het maken!
Veel DIY-plezier!
Jinske Verpalen
IMAKIN
PS Ik ben heel benieuwd naar de DIY-projecten die jij gaat maken! Deel een foto
van je resultaat met #deeljeDIY en tag IMAKIN op social media. Je mag je foto
ook per e-mail sturen naar jinske@imakin.nl.

WWW.INSTAGRAM.COM/IMAKINNL
WWW.FACEBOOK.COM/IMAKINNL
WWW.YOUTUBE.COM/IMAKIN-DIY
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VAASJESHOUDER
Moeilijkheid:

Tijd:

Prijs:
€

✶ ✶

Van bloemen in huis word ik altijd blij. Een DIY-project voor bloemen kon in
dit boek dus zeker niet ontbreken. Sommige bloemen in een bos zijn sneller
uitgebloeid dan andere. Het is zonde om dan meteen alles in de afvalbak te
kieperen, maar een half bosje staat ook zo karig. Van de langbloeiers kun je
nog wat langer genieten in deze mooie houten vaasjeshouder.

- 13 -

Benodigdheden
-
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vurenhouten lat (80 x 5 x 1,6 cm)
liniaal
potlood
verstekbak
afkortzaag

-

speedboor (17 mm)
schuurpapier met fijne korrel
alleslijm of houtlijm
5 glazen reageerbuisjes
(ø 1,6 x 15 cm)

09-08-18 15:17

1
Stap 1
Leg de houten lat plat op tafel en zet
met behulp van de liniaal een potloodstreepje bij 26 cm, 52 cm en 66
cm. Je hebt nu twee stukken van 26
cm en twee stukken van 14 cm.

2

3

Stap 2
Leg de lat in de verstekbak en zaag
de lat in verstek (onder een hoek
van 45 graden). Let erop dat de
hoek naar binnen afloopt. Dus bijvoorbeeld: de bovenkant van het latje blijft 26 cm en de onderkant wordt
dan 23 cm.
Stap 3
Neem een van de latjes van 26 cm.
Meet nu aan de bovenkant af waar
de vijf gaten voor de glazen buisjes
moeten komen. Vanaf de rand is
dat bij 3 cm, 8 cm, 13 cm, 18 cm en
23 cm. Geef bij deze punten ook het
midden aan op 2,5 cm.
Stap 4
Boor met de speedboor bij de vijf
punten een gat. Houd de boor steeds
goed verticaal.

4
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5
Stap 5
Schuur alle latjes netjes glad.
Stap 6
Breng wat lijm aan op alle kopse
kanten van de latjes. Druk de delen
op elkaar zodat er een rechthoekig
frame ontstaat. Laat de lijm goed
drogen terwijl je de latjes aan blijft
drukken. Je kunt hiervoor eventueel
ook lijmklemmen gebruiken.
Stap 7
Doe de reageerbuisjes in de houder.
Vul de reageerbuisjes met water en
doe er bloemen in.

6

7
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Kijk op blz. 30
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Kijk op blz. 20
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Kijk op blz. 12
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KOPEREN BUISJESKANDELAAR
Moeilijkheid:

Tijd:

Prijs:
€

✶ ✶

€

De bouwmarkt is een bron van inspiratie voor mij. Ik kan uren rondsnuffelen in
alle bakjes met materialen, ook al weet ik van de helft niet waarvoor ze dienen. Maar misschien kan ik er daardoor juist wel op een andere, creatieve manier naar kijken. Een DIY-project met koperen pijpen stond al heel lang op mijn
verlanglijstje. Ik heb gekozen voor een koperen buisjeskandelaar.

- 151 -

Benodigdheden
-
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sjabloon (ster zie blz. 159 of een vorm
naar keuze)
plakband
pijpsnijder

-

3 koperen pijpen in verschillende
diameters (ø 15 mm, ø 22 mm en ø 28 mm,
elk van 1 m)
lijmpistool met lijmpatronen
kaarsen
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