
Kun je niet wachten tot de volgende opdrachten online komen?? Hier vind je de lijst 

met alle opdrachten van de Wasbare Luier Challenge 2022. Kies je favorieten uit, 

combineer ze slim, deel ze op je socials en lever ze in via Instagram DM of FB 

Messenger.  

Heel veel plezier! 

 

Dag 1 (24 april) 

a- Deel de collage van je #GCDC deelname op Insta en tag ons! 

b- Bouw de hoogste luiertoren 

c- Oei: al je luiers zijn in de was, alle supermarkten zijn dicht en er is niks in de wijde 

omgeving dat op een wasbare luier lijkt. Je bent volledig aangewezen op wat je in huis hebt. 

Dat is je opdracht: Improviseer een wasbare luier! Natuurlijk willen wij foto’s zien! 

 

Dag 2 (ma 25 april) 

a- Laat de wereld weten dat je wasbare luiers gebruikt! Hang je luierwas lekker zichtbaar 

voor het raam! 

b- Koningsdag komt eraan: Maak een Flat Lay foto van jullie Koningsdagoutfit. 

c-Maak een hart van je luier-stash en post de foto op Insta 

 

Dag 3 (di 26 april) 

a- Geef een ‘mini consult’ bij een bekende die geen wasbaar kent/gebruikt. Vertel over de 

volgende termen: eendelig systeem, tweedelig systeem, overbroekje, voorgevormde luier, 

prefold, inlegvel 

b- Maak een foto van een luier met een print naast iets wat je in het echt ziet (puppy luier 

met een echte puppy, bloemenluier naast bloemen) 

c-Geef je wasmachine wat liefde: reinig de rubbers maak een voor- en na foto 

 

Dag 4 (wo 27 april) 

a- Vraag een ‘mini consult’ van een bekende die wasbaar gebruikt. Na dit consult ken je de 

termen: eendelig systeem, tweedelig systeem, overbroekje, voorgevormde luier, prefold, 

inlegvel 

b- Sorteer je luiers op land van herkomst 

c- Deel een foto van je wasbare Koningsdagoutfit 

 

 

 



Dag 5 (do 28 april) 

a- Maak het alfabet met je luiers (je naam in luier (merken of naam in printjes)) 

b- Maak een selfie met je mooiste wasbare luier 

c- Hoe bewaar jij jouw stash? Wij willen het zien! 

 

Dag 6 (vr 29 april) 

a- Geef je wasmachine wat liefde: reinig het filter maak een voor- en na foto 

b- Doe luiergami in het echt: vouw een bootje, hoedje of iets anders fantastisch van een 

hydrofiel 

c- Vertel kort wat je favoriete luier is en waarom. Deel dit op je socials met #daaromwasbaar  

 

Dag 7 ( zo 30 april) 

a- Gebruik 3 verschillende prefold vouwen 

b- Ruil een dagje van type wasbare luier of vraag een bekende die wegwerp luiert of ze een 

keertje naar wasbaar willen verschonen 

c- Velcro love: geef je klittenbandjes wat liefde door de pluisjes eruit te kammen 

 

Dag 8 (1 mei) 

a Maak een foto van je favoriete wasbare luieraccessoire 

b- Deel je favoriete Wasbare luier-meme 

c- Doe een luierwasje... met de hand! 

 

 


