
Wedstrijd Sjettes restjespatroon

Heb je een passie voor het ontwerpen van patronen? Of wil je daar wel eens aan wagen? Dan is 
deze wedstrijd voor jou gemaakt. Het is de kans om je ontwerptalent met restjes wol te laten zien. 
Breien of haken, het mag allebei. Misschien wordt dit wel de start van je Sjette-ontwerpcarriere. 

De wedstrijd wordt georganiseerd door:

Sjette voor Het Sjettekastje
Breydelstraat 3
8647 Lo
isabeldecombel@gmail.com
sjetteswereld.home.blog



www.facebook.com/groups/hetsjettekastje

Deelname aan de wedstrijd is gratis en iedereen mag er aan deelnemen.

Wie zijn we
Het Sjettekastje is een kringwolwinkel. Heb je wol die je niet meer wil gebruiken of heb je 
overschotten? Dan kan je die achterlaten in ruil voor stempels en een gratis wolpakket. Herwerkte 
tweedehandswol wordt samen met boeken en naalden aangeboden aan kleine prijzen.

Dit is een nieuwe conceptwinkel gebaseerd op little free libraries en kringloopwinkels, waarbij we 
wolliefhebbers willen helpen de planeet te redden. Met deze wedstrijd willen we aantonen dat er 
heel wat moois gemaakt kan worden met restjes wol.

Vereisten
Om deel te nemen, moet je voldoen aan volgende criteria:

1. Patroon moet ontworpen zijn met restjes wol en passen binnen binnen de visie van het 
Sjettekastje. Kleuren en technieken zijn vrij te kiezen. De beschrijving van het patroon dient 
zo te gebeuren, zodat er vrij restjes wol gekozen kunnen worden.

2. Het ontwerp en patroon moet een eigen creatie en dus voor 100% door jou bedacht zijn.

Categorieën
Je mag mee doen in alle categorieën. Er is geen limiet op het aantal patronen die je kan insturen. En 
je mag voor verschillende categorieën indienen. Dit zijn de categorieën:

1. Lente. Ontwerp kledingstukken en/of accessoires voor de lente, zoals poncho’s, sjaals, 
kussens, … of ontwerp in lentethema, zoals pastelkleuren, ajour, ... Pakket wordt gelanceerd
op 21/3/2023.

2. Zomer. Ontwerp kledingstukken en/of accessoires voor de zomer, zoals t-shirts, tassen, 
jurken, … of ontwerp in zomerthema, zoals heldere kleuren, fijne wol, … Pakket wordt 
gelanceerd op 21/6/2023.

3. Herfst. Ontwerp kledingstukken en/of accessoires voor de herfst, zoals truien, sjerpen, 
dekens, … of ontwerp in herfstthema, zoals warme kleuren, fair isle, ... Pakket wordt 
gelanceerd op 21/9/2023.

4. Winter. Ontwerp kledingstukken en/of accessoires voor de winter, zoals vesten, mutsen, 
handschoenen, … of ontwerp in winterthema, zoals frisse kleuren, kabels, … Pakket wordt 
gelanceerd op 21/12/2023.

In elke categorie mogen de kledingstukken voor mannen, vrouwen, kinderen of baby’s zijn. 
Accessoires mogen voor diezelfde groepen of voor het huis ontworpen worden. Je mag ook zelf een
invulling geven aan het thema als de seizoenen voor jou nog iets anders betekenen.



Prijzen
1. Als jouw creatie wint, wordt dit omgevormd naar een pakket. Jouw patroon wordt 

gecombineerd met wol van Het Sjettekastje. De pakketten worden aangeboden aan de 
kopers van Het Sjettekastje. De pakketten kunnen ook in workshops gebruikt worden.

2. Maak gratis keuze uit de wol van het Sjettekastje voor het seizoen van je winnende patroon. 
Nam je winnende patroon deel aan de categorie zomer, dan mag je tussen 21/6/2023 en 
21/9/2023 gratis wol kiezen.

3. De winnende patronen zullen gedeeld en gepromoot worden op facebook en de website. 
Daarnaast worden er ook blogposts over gepubliceerd.

Zo doe je mee
Stuur voor 1/3/2023 je patroon door via email (isabeldecombel@gmail.com). Vermeld daarbij voor 
welke categorie (lente, zomer, herfst, winter) je deelneemt. Vertel ook wat meer over jezelf, het 
ontwerp, de inspiratie en alles waarvan je denkt dat het relevant is. Voeg een paar foto’s toe van de 
best mogelijke kwaliteit. Het is aan te raden de foto’s te maken met daglicht en focus op de details 
die het ontwerp speciaal maken. 

Voorwaarden
1. Sjette selecteert de winnende patronen in elke categorie. De namen en patronen worden 

bekend gemaakt via een blogpost en gedeeld op sociale media rond de datum van lancering. 
De winnaars ontvangen een mail voor de lancering.

2. De winnende ontwerpers geven toestemming aan Sjette voor het delen van hun patronen.

3. Ontwerpers gaan akkoord om geen afbeeldingen van het ontwerp en het patroon te 
verspreiden vóór de officiële lanceringsdata. De patronen mogen later door de ontwerper 
apart verdeeld worden, mits verwijzing naar Het Sjettekastje.

4. Sjette heeft het recht om deelnemingen te annuleren indien niet voldaan werd aan de 
voorwaarden. Indien nodig kan de wedstrijd of één van de categorieën geannuleerd worden.

5. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, verklaart men zich akkoord met het reglement en 
aanvaarden ook alle voorwaarden.

Waar wacht je nog op? Wordt een Sjette-ontwerper! Geloof in jezelf en doe mee aan deze 
patroonwedstrijd. 
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