
Ontwerp wedstrijd

Naam: E-mail Telefoon nummer

x

Overige info en de voorwaarden zijn op de laatste pagina te vinden
©Alle rechten zijn voorbehouden aan Motormeiden en Rusty Stitches 2021



Kleuren Extra’s
Deze kleuren kun je o.a. gebruiken voor het ontwerp van de leren motorjas. 
Ga aan de slag met kleurpotloden, stiften, verf of op de computer. Je mag ook 
altijd het nummer van het kleurenpalet op de tekening invullen. Of een 
andere creatieve manier verzinnen om duidelijke te maken welke kleur je 
waar wilt gebruiken. Metallic kleuren zijn helaas niet mogelijk.

Er zijn verschillende opties die je aan jouw ontwerp kunt toevoegen denk aan: 
verschillende texturen op de schouders, ellenbogen, taille, rug etc. 
Kruis aan welke je wilt, je mag ze ook tekenen op jouw ontwerp.

2 Chocolade Bruin

6 Wijn Rood 16 Suzuki Blauw

17 Marine Blauw

18 Zwart

19 Grijs

11 Oker Geel
Rechte Stiksels Ronde Stiksels Geruite stiksels Harmonica leer Geen extra stiksels

Klitteband Taillering

Gesp taillering Drukknoop Taillering Ventilatie borstzakjes 2x

Ventilatie Borstzak

Geen borstzakjesgeen extra taillering

Rits trekkers kies 1
Metaal Rubber Leer

Anders namelijk>>> Teken of omschrijf hier wat je graag op de jas zou willen zien

12 Yamaha Geel

15 Mint Groen 20 Wit

13 Olijf Groen

14 Kawasaki Groen

7 Framboos

8 Neon Roze

9 Honda Rood

10 KTM Oranje

3 Cognac

4 Roest Bruin

5 Zalm Roze

1 Beige



Inspiratie
We kunnen ons goed voorstellen dat je niet zo goed weet waar je moet beginnen en wat er allemaal mogelijk is. Op deze pagina staan verschillende ontwerpen. Je mag ze 
1 op 1 overnemen, aanpassen, kopiëren of de leuke details er uithalen.
Meer inspiratie kun je vinden op www.motormeiden.tv en op de instastory: www.instagram.com/motormeiden



Voorwaarden
• Stuur jouw ontwerp in voor zondag 28 maart 2021 
• Adres: t.a.v. Motormeiden |Veldegge 8 | 7468 DJ Enter |Nederland 
• Liever per digitale post?  Maak een horizontale foto/scan van het ontwerp en mail deze naar aanmelden@motormeiden.tv 
• Houd zelf het origineel! 
• De winnaar van de ontwerpwedstrijd, wint ook het jasje! 
• Je mag zo veel ontwerpen insturen als je wilt 
• Uit alle inzendingen worden 5 potentiële ontwerpen gekozen, daar kan eind maart online op gestemd worden.
• Het jasje wordt gemaakt in een limited oplage. Bij 50 bestellingen gaat het in productie. 
• Je kunt het jasje (vanaf juni) exclusief bestellen op www. motormeiden.tv/shop 
• De levering is in september 2021 
• *De verkoopprijs van de jas is 279,95 euro. 
• Met de opbrengst van de jasjes organiseert Motormeiden leuke ritten en support motorrijden voor vrouwen. 

            *Prijs is nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen evenals het definitieve (technische) ontwerp van de jas.


