Serunya Parade Kartini dengan Kreasi Pakaian Bekas

Setiap sekolah selalu mengadakan parade kebudayaan untuk merayakan hari kartini. Para
siswa diwajibkan untuk berdandan ala Kartini zaman dahulu sambil membawa umbulumbul untuk memeriahkan suasana. Ada juga yang diharuskan memakai pakaian adat
daerah di Indonesia, sekaligus memperkenalkan beragam budaya yang ada di negeri ini.
Sayangnya untuk menyewa baju-baju tadi diperlukan biaya yang tidak sedikit. Kalau
begitu, kenapa tidak mencoba berkreasi dengan pakaian bekas di rumah? Anda bisa lho
menciptakan kostum yang unik dan pastinya bikin si kecil makin bersemangat mengikuti
parade.
Kebaya
Ada banyak jenis kebaya yang ada di Indonesia. Kalau Anda punya baju model kebaya
tipis, kreasikan bersama legging dan rok si kecil. Beri ikat pinggang supaya pas dan
modifikasi beberapa bagian menjadi lipatan lucu untuk memberikan tampilan yang lebih
anak-anak. Si kecil senang sekali melihat kebaya unik buatan Anda. Kombinasikan
dengan bando dan riasan kepala supaya dia makin manis.
Kreasi Kostum Binatang
Kalau yang ini Anda butuh waktu yang lebih lama untuk merancangnya. Pertama-tama
buatlah dress dengan rok gembung lucu dari kain bekas. Setelah itu, lapisi luarnya dengan
bahan daur ulang. Bisa juga menggunakan kain perca. Setelah selesai, buat rangkaian

pita besar di bagian belakang menggunakan kerangka bambu tipis supaya tidak layu.
Lapisi kerangka dengan kain berwarna-warni, dan jadi deh. Tambahkan bulu-bulu di pita
besar tadi sebagai ekornya.
Pakaian Adat Dodotan
Kalau yang belum tahu, dodotan adalah pakaian tradisional dengan bahu terbuka. Anda
bisa lho membuat kostum ini sendiri di rumah. Manfaatkan kain batik lalu jahit tiap
ujungnya. Pastikan ukurannya lumayan panjang supaya bisa melilit tubuh si kecil dengan
sempurna. Kalau sudah, lengkapi gaya si kecil dengan ikat pinggang yang
bergemerincing, kalung, serta riasan rambut ala Kartini.
Mudah bukan? Baju parade Kartini tidak harus selalu baru. Lewat tangan-tangan kreatif
seperti Anda, pakaian bekas bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Selamat
mencoba ya!
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