elle reportage

de diy-bruid

De projectmanager van haar eigen bruiloft: met beperkt budget en met heel
veel creativiteit knutselt ze haar mooiste dag eigenhandig in elkaar.

Tenzij je een geboren ontwerpster bent en zelf
een jurk op maat kunt maken, vertrek je het
best van een bestaand patroon dat je later nog
kunt personaliseren. Op naaipatronen.nl vind je
massa’s bruidsmode en bijpassende accessoires om zelf te maken - van makkelijk tot moeilijk
en van sober tot sprookjesachtig. Of schakel
desnoods een externe hulplijn in.

Patroon KwikSew 3401,
online te bestellen op
naaipatronen.nl, 13,20 €

Budgetvriendelijke
handgemaakte jurk
van Blushfashion,
via www.etsy.com, 68 €

‘The DIY-Bride’ van Khris Cochran, oprichter
van de gelijknamige site diybride.com, is hét
handboek voor selfmade bruidjes.
Uitgegeven bij The Taunton Press, verkrijgbaar
via amazon.com.

Houd het hoofd koel met deze tips
- Maak op voorhand een checklist met aan de ene kant
wat je zelf wilt/kunt doen en aan de andere wat je wilt
uitbesteden.
- Bij een diy-bruiloft is de timing cruciaal. Werk een haalbare planning uit en stel per onderdeel een deadline op.
- Hulp nodig? Lanceer een oproep via Facebook en organiseer (waarom niet bij wijze van vrijgezellenactiviteit?)
een workshop feestdecoratie maken.

Smile! Een afgedankte caravan werd
grondig gerestyled en van leuke extra’s voorzien om een nieuw leven te krijgen als een
rijdende retro fotostudio. Sindsdien trekt de
Klikmobiel van Mieke Dalle het land rond en
parkeert hij op een locatie naar keuze voor
huwelijksreportages in vintagestijl. Een shoot
duurt zo’n twee uur. Binnen de week zijn de
foto’s beschikbaar.
Info en reservatie op www.deklikmobiel.be

No-stress dress Goed nieuws

Een zelfgemaakt bruidsboeket
van oud krantenpapier. Vangen!

voor lastminutebruiden: de exclusieve bruidscollectie van Kaviar
Gauche voor Zalando blinkt uit in
soberheid, is betaalbaar en wordt
snel aan huis geleverd.
www.zalando.be
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Decoooh Een
creabruid neemt
geen genoegen
met een kant-enklare feestzaal, maar
zoekt een originele
locatie die ze op passende wijze versiert
met zelfgemaakte
feestdecoratie. Op
Pinterest doe je
inspiratie op en kun
je een eigen moodboard samenstellen
als kapstok voor je
eigen trouwpartij.

(c) Mieke Dalle, KwikSew McCall Pattern Company, persdoc

De mooiste jurk… maak je zelf

