


Dress-code



Inspiraties, 
ideeën, 
mogelijkheden 
voor je 
flowerpower-outfit



Flowerpower-outfit
kopen of huren,
maar
zelf maken is
het leukst!



Klinkt moeilijk, maar 
is makkelijk.

Met wat hulp, ideeën 
en inspiraties kom je 

een heel eind.



Gebruik oude of 2e hands kleding 

Ga naar kringloopwinkels en 
rommelmarkten of 

kijk in je eigen 

kledingkast of in die van 

je moeder/beppe.



Een oude (spijker) broek,
een gekleurde 
bloes/tshirt en een lap 
vrolijk bedrukte stof, 
wat knippen en naaien en 
je outfit is klaar.



Spijkerjasje\spijkerbroek een klassieke 
hippiedracht, met kraaltjes, borduursels, patronen
of met b.v. vredelievende spreuken



De zijkant van de pijp open tornen 
en een gekleurde  driehoek er 

tussen naaien.
Zowel voor vrouwen als voor mannen.



Beschilder een oude spijkerbroek 
of naai er vrolijke stukken stof op 
of versier de broek met kant of borduursel
of (gehaakte) bloemen



Torn of knip de binnenbeen-naden 
van een broek  los en naai er een 
driehoek in van een gekleurde lap.
Zowel voor een korte 
als een lange rok.



Knip de pijpen van een oude 
broek onder de knie af ( kan ook 
een capribroek zijn)
en naai er gekleurde 
hele wijde pijpen aan.

Zowel voor 
mannen als voor 
vrouwen



Een gekleurde bloes,
een oude spijkerbroek 
een haarband en je 
outfit is klaar.



In de jaren '60,  waren de 
suède hesjes met franjes 
helemaal hot. Maar ook 
shirts met ruches (deze 
zomer ook weer mode).



Losse, zwierige rokken 
(zigeunerstijl), tunieken, 
zomerjurkjes of minirok, 
van vrolijk velgekleurde 
stof met bloemen of 
patronen.



Naai aan een hemdje een gerimpelde 
lap stof, kan lang, maar ook kort.
Je kunt er mouwen aan naaien, maar 
er kan ook 
een t-shirtje onder.



Maak een poncho.
Neem een vierkante 
lap stof, vouw dubbel, 
maakt er een hals in en 
franjes of kant aan de 
onderkant

stofvouw



Knip franjes aan 
de onderkant en 
aan de mauwen 
van een t-shirt. 
Aan de franjes 
kun je nog kralen 
knopen.



Kinderen

Voor kinderen 
kunnen dezelfde 
kledingstukken 
worden gebruikt 
als bij 
volwassenen







Een wit t-shirt met 
(textiel)verf beschilderen



Bloemen haken, voor 
in je haar, op je 
kleding of voor een 
ketting



Tasjes haken of 
breien 
of 
maken uit een oude 
gehaakte sprei.



Tassen maken van oude 
spijkerbroeken



Handgemaakte sieraden. Lange 
kettingen,  macramé, schelpen, 
hangers met vredetekens, 
dromenvangers, lange oorbellen, 
belletjes en bandjes om je enkels,
met knopen, pompoms, veren en
kwastjes



Schmink 
hartjes, vlinders, bloemen op je 
gezicht, vredestekens op je armen 
en benen



Hoofdband zowel voor 
vrouwen als mannen,
(Kunst)bloemen in je haar 
of een (gehaakte) 
bloementjeskrans en 
veren.



De hippies stonden voor 
“peace en love” en lieten 
dat de wereld zien door 
tekstborden.

Kom dus met je tekstbord 
naar het festival!





Voldoende ideeën opgedaan?
Zoek anders op 
www.pinterest.com/hippie

Wil je toch graag kopen….. De huidige 
modetrends sluiten goed aan bij 
flowerpower.

Heel veel plezier met de voorbereiding!

http://www.pinterest.com/hippie


Tot ziens op …….


