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Benodigdheden  
 
I ring van 1,5 cm uitgesneden in een “tubedoos” type  “Pringles” chips doos  
2 cirkels in karton met 66 mm diameter 
2 cirkels in molton van 66 mm diameter 
2 cirkels in stof van 10 cm diameter 
1 rechthoek in stof van 25 cm op 21 cm 
 

 
 

Werkwijze 

1/ Voorbereiding voor de ring 

Snij met een cutter een ring van 1,5 cm breed in de tubedoos van de chips. 

PS: Zo je een andere ring wil gebruiken: ring om te borduren, een ring in plastiek,… ziehier hoe de grootte van de ring 
vast te stellen: 

 Uit de rechthoek in stof: 
Ik heb de buitenomtrek van de ring gemeten in mijn tube van de chips: 23,5 cm en 1,5 cm bijgevoegd 
voor de naad. 
 

 Ringen in karton en molton:  
Meet de binnenste diameter van de ring in karton: voor mij 7 cm. Ik trek 4 mm af zodat de bodem in de 
ring past eens het vuilbakje afgemaakt is. Dat maakt dus 66 mm. 
 

 Cirkels in stof:  
Voeg een ruime naadtoeslag toe voor de naad aan de 66 mm: ik opteerde voor een totaal van 10 cm.  

2/ Voorbereiding voor het vuilbakje: 

 Plooi en strijk 7 mm aan de 2 lengten van de rechthoek.  
Dan krijg je een rechthoek van 23,5 cm op 21 cm.  

 

 
 

 Plooi de rechthoek in twee en naai op een ¼ inch langs de kortste kant (21cm). Strijk de naden open. 
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 Schuif de tube in stof in de cirkel van karton 
 

 

 
 

 Sla de helft van de tube in stof naar beneden. Speld de 2 helften op elkaar aan de onderkant. 

 
 
 

 Aan de kant van de ring in karton, naai met kleine steekjes- volg de onderkant van de ring. 

 
 

3/ Voor de bodem van het vuilbakje 

 Neem opnieuw de cirkels in karton, molton en stof die je al voorbereid had.  
 

 Met een stevige dubbele draad frons de omtrek van een stoffen cirkel op 7mm van de boord. Centreer de 
cirkel in molton en in karton en trek de draad om te fronsen. Houd vast en hecht af met enkele knoopjes 
of steekjes.  

 
 

 
 

 Herhaal het bovenstaande een tweede maal om 2 identieke cirkels te bekomen. Naai de 2 cirkels samen 
met onzichtbare steekjes. 
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4/ Samenvoegen van het vuilbakje en de bodem 

 Neem het vuilbakje en haal de spelden er uit.  

 Draai het vuilbakje binnenstebuiten door de cirkel in karton 
 

 
 

 Verdeel  de stof van het vuilbakje door op de bodem te spelden. Naai met kleine onzichtbare steekjes en 
verdeel het teveel aan stof (met kleine fronsjes). 

 

 
 
 

 De stof naar binnen plooien en hetzelfde doen aan de buitenkant. 

 

 
 
En ziehier, je plooibare vuilbakje is klaar. Draai het en duw de bodem van het vuilbakje in de ring om het te sluiten. Als 
je het niet geleegd heb zullen de draden blijven vastzitten in de bodem.  

 

 
 

En nu aan de slag! 
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