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Kanjut Kundang
Nama: Caroline Jeremiah

Kelas/no absen :8c /7

Waktu Pembuatan 
21 Februari 2022 -24 Februari 2022



Bahan dan Alat 
1. Kain berukuran 49cmx18cm (untuk
kantung nya) dan kain untuk talinya

berukuran 41cmx3cm.
2. Gunting

3. Jarum jahit 
4. Benang 

5. Spidol/pensil



Siapkan kain yang
berukuran 49x18cm
(untuk kain) ,dan

41x3cm(untuk tali nya),
lalu lipat dengan rapih
agar ukuran nya sama

 



Kemudian potong kain
untuk kantung nya

dengan ukuran 2 bagian
yang sama besar 



Potong kain nya sampai
berbentuk seperti pada
gambar disamping, jika
ingin lebih rapih sebelum
menggunting kain bisa

disetrika dulu



 

Selanjutnya kita akan
memotong kain untuk

dijadikan talinya, potong
sesuai ukuran yang
sudah direncanakan

menjadi 2 bagian yang
sama besar



Potong kain untuk talinya
dengan ukuran yang sesuai,

pastikan sebelum menggunting
lipatan kainnya sama



 

Lipat 2 bagian kain yang
digunakan untuk kantung

nya menjadi 2 bagian
sama besar, dengan posisi
kain yang warna nya lebih

cerah didalam



Setrika kain
untuk talinya,
lalu dilipat
berhadapan

 



Setelah dilipat berhadapan
kemudian satukan lipatan-
lipatan yang berhadapan
menjadi satu membentuk
seperti garis lurus, lalu

setrika agar rapih



Setelah disetrika kain
untuk talinya akan
berbentuk seperti

pada gambar
disamping



Setelah itu jahit
kain untuk

talinya



Setelah kain untuk
talinya tersebut dijahit
akan berbentuk seperti
pada gambar disamping



Tahap selanjutnya
tandai kain untuk

kantung nya 18 cm dari
alas kain, dan beri jarak
dari pinggir kain 1,5 cm



 
 Kemudian jahit kain

untuk kantung nya dari
garis yang sudah

ditandai, ke alas kain



Setelah dijahit kedua
sisinya lalu balik kain
sehingga warna kain yang
cerah berada diluar. Dan
ukuran dari pinggir kain
yang sudah ditandai
sebesar 1,5 cm digunting 

1,5 cm



Setelah dijahit
dan dibalik,
setrika kain
untung  nya
agar rapih



Setrika bagian-
bagian kain yang
akan dijahit, 2
bagian 2 bagian
berhadapan dan
dijadikan 1



Lipat ke 4 bagian,
per 2 sisi

berhadapan 



Tandai dengan peniti per 2
bagian agar mudah saat menjahit

nanti 



Kemudian jahit
kain per 2

bagian, bagian
atas nya 



Setelah dijahit kain bagian
atas maka kain akan

berbentuk seperti pada
gambar disamping



Beri tanda menggunakan
pensil untuk jalur masuk

tali



Jahit kain dari
bagian bawah garis,
beri sedikit jarak
agar mudah saat
memasukan tali



Berikut hasil jadi kain yang
sudah dijahit untuk

memasukan tali



Setelah selesai dijahit,
masukan tali ke dalam

lubang yang sudah
disediakan, agar lebih

mudah gunakan peniti kecil



Masukan tali secara silang  ( 1 tali
dimasukan kedalam  2 lubang . Setelah itu

ikat ujung-ujung tali



Dan ini dia hasil
kanjut Kundang

saya

Thankyou... 



 Hasil kanjut Kundang yang saya buat sudah hampir memenuhi
ekspektasi saya, namun saya kurang puas dengan hasil jahitan
nya, karena saya menjahit nya  menggunakan tangan sendiri
sehingga tidak se rapih dengan menggunakan alat jahit. Saya
tidak memiliki kendala selama membuat kanjut kundang ini. Hal

positif yang saya dapatkan setelah membuat kanjut Kundang ini
adalah saya jadi mengetahui cara membuat kantung-kantung

serut yang biasa dijual di pasaran, ternyata membuat nya tidak
semudah yang dibayangkan saya sangat salut jika ada orang

yang dapat membuat kanjut Kundang . 

Refleksi


