Utak-Atik Kerajinan Tangan dari Kain Perca

Mumpung sedang memiliki banyak waktu luang, kenapa tidak menggunakannya untuk
membuat kerajinan tangan bersama keluarga? Salah satu yang bisa dicoba adalah
dengan memanfaatkan sisa-sisa kain atau yang disebut dengan kain perca.
Ada banyak barang yang bisa dibuat dari kain perca lho, mulai dari tas, penutup galon air,
taplak meja, hingga celemek. Daripada penasaran, simak tips-tips berikut ini untuk
membuat karya berbahan kain perca.
Memilih Kain Perca
Bunda dapat menggunakan sisa kain apa saja untuk membuat kerajinan tangan, baik sisa
kain dai menjahit baju atau mendaur ulang pakaian yang sudah tidak digunakan. Kain
yang berbahan katun adalah pilihan terbaik karena mudah dijahit dan tidak berubah
bentuk setelah dicuci. Kumpulkan kain perca dan buatlah pola sesuai dengan keinginan.
Jika ingin membuat karya bernuansa etnik, gunakan kain perca bermotif batik, untuk
sesuatu yang feminin pilih yang berpola bunga atau berwarna pastel.
Menyiapkan Peralatan
Tidak perlu peralatan canggih untuk membuat karya dari kain perca. Cukup sediakan kain
alas untuk menjahitkan kain perca di atasnya, jarum, benang jahit, gunting, dan jarum
pentul untuk menahan kain perca. Jika Anda mempunyai mesin jahit, tentunya akan
memudahkan dan menyingkat waktu yang dibutuhkan untuk membuat karya dari kain

perca. Memanfaatkan sisa kain dan mengolahnya menjadi barang lain tidak hanya baik
untuk mengisi waktu, tapi juga melatih kemampuan dasar menjahit yang dimiliki.
Potong dengan Akurat
Kunci sukses memanfaatkan kain perca adalah pemotongan kain secara akurat. Cara
terbaik untuk melakukannya adalah menggunakan rotary cutter. Pertimbangkan juga
bentuk kain perca yang akan dijahit. Biasanya akan dipotong dalam bentuk persegi untuk
memudahkan kombinasi motif maupun warna, dan proses penjahitan.
Mengikuti Pola
Untuk membuat aneka kerajinan tangan berbahan kain perca, Bunda dapat
memanfaatkan pola dari buku yang dijual bebas di pasaran, atau mengunduhnya lewat
internet. Untuk pemula, pilih pola yang cukup mudah, misalnya membuat taplak meja kecil
atau celemek. Seiring waktu, tingkatkan kemampuan dengan membuat boneka, tas, atau
selimut yang pembuatannya lebih rumit atau berukuran lebih besar.
Bermodalkan kain perca, peralatan sederhana, dan kreatifitas, ubah bahan kain perca
yang sudah tidak digunakan menjadi kerajinan tangan yang cantik, bahkan bernilai jual
lho.
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