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Share and win a 3D printer!
Design an object from scratch or redesign an existing one – it’s up to you. Surprise 
yourself and others, and enter your work in the (Un)limited Design Contest. You 
can enter your design(s) into four categories: Form, Fashion, Food and Fusion. Get 
publicity for your product and sell it through international retailers. It’s all about 
sharing ideas, creativity and blueprints. The best designs win a 3D printer!

Ontwerp een nieuw product of bewerk een bestaand - het kan allebei. Laat je talenten 
zien en stuur je ontwerp in voor de (Un)limited Design Contest. Je kunt deelnemen in 
vier categorieën: Form, Fashion, Food en Fusion. Je product krijgt gratis publiciteit en 
je kan het verkopen via een internationaal verkoopkanaal. Het draait allemaal om het 
delen van je ideeën, creativiteit en blueprints. De beste inzendingen winnen een 3D 
printer!

Product view Fablabs
Iedereen kan meedoen aan de (Un)limi-
ted Design Contest! Je kan zowel nieuwe 
productontwerpen maken als bestaande 
productontwerpen (her)gebruiken. Voor 
het maken van je ontwerpen kun je 
terecht bij alle Fablabs in Nederland en 
zelfs twee plekken in België en Duitsland.

Een Fablab is een hightech werkplaats 
waar computers en speciale computer-
gestuurde prototyping machines staan 
waarop je alle mogelijke ontwerpen kunt 
maken en in 3D kunt printen.

De (Un)limited Design Contest 2010 
omvat vier categorieën: Form, Food, 
Fashion en Fusion. Heb jij een product 
in gedachten dat je graag zou willen 
maken? Of is er een product dat je wilt 
aanpassen naar eigen smaak? Laat dan je 
talenten zien!

Een ontwerp insturen? 
Dat gaat heel eenvoudig:
Stap 1.  Ga naar een Fablab.
Stap 2. Bedenk wat je gaat maken.
Stap 3. Maak je ontwerp digitaal.
Stap 4. Print je product.
Stap 5. Zet je product in elkaar.
Stap 6. Stuur je ontwerp in!

Ontwerpen kunnen worden ingestuurd 
t/m 9 september 2010. De winnaars wor-
den bekendgemaakt tijdens een speciaal 
event op PICNIC ‘10 in Amsterdam.

Jury
Een vakjury zal geselecteerde inzendin-
gen bekijken en beoordelen.

Publiekslieveling
Op de site kunnen bezoekers een waar-
dering geven aan de ontwerpen. De 
ontwerpen met de meeste stemmen (per 
categorie) werden sowieso meegenomen 
in de selectie van de jury, dus maak ge-
bruik van de mogelijkheid om je product 
bij zoveel mogelijk mensen te promoten.

Prijzen
Per categorie is er een winnend product. 
Dit jaar hebben we een fantastische prijs 
in petto voor de winnaars: een open 
source 3D printer! Het gaat om de CNC 
CupCake Basic, die $ 750 waard is. Met 
deze 3D printer kan je zelf thuis aan de 
slag om je eigen 3D objecten uit te prin-
ten. Het is een bouwpakket, dus je zet 
’m zelf in elkaar.

Verkopen via Etsy.com
De deelnemende producten kunnen ook 
worden verkocht via Etsy.com. Etsy is een 
van de grootste online verkoopkanalen 
voor zelfgemaakte producten ter wereld.
etsy.com

Alle deelnemende ontwerpen vallen on-
der een Creative Commons licentie. Kijk 
op de website voor de voorwaarden.
unlimiteddesigncontest.org

Hoe werkt het? Over Open Design

(Un)limited Design is bedoeld als een ex-
periment in Open Design, het delen van 
creatief werk zoals dat al gebeurt met 
open source software.

Open Design is het delen van je ontwer-
pen met anderen. Anderen kunnen je 
ontwerp namaken, verder verspreiden 
en zelfs aanpassen, onder de voorwaar-
den dat ze daarbij je naam vermelden, 
dat niet met commerciële bedoelingen 
doen en het nieuwe werk onder dezelfde 
voorwaarden verder verspreiden. Dit kan 
dankzij een Creative Commons licentie.

Design delen
Stel, je wilt een bestaand ontwerp uit 
één van de categorieën opnieuw gebrui-
ken, bijvoorbeeld de winnaar van 2009 
uit de categorie Fashion: de hexagonale 
papieren jurk. Je wilt het bestand ge-
bruiken voor nieuw ontwerp. Onder het 
auteursrecht is dit alleen mogelijk als je 
de toestemming hebt van de maker van 
het werk. Maar met Open Design-ont-
werpen kan het wel! Omdat alle werken 
onder een Creative Commons licentie 
worden geplaatst, kan iedereen het ont-
werp gebruiken en/of aanpassen.

Creative Commons
Met een Creative Commons licentie 
behoud je al je rechten, maar geef je 
aan anderen toestemming om je werk te 
verspreiden, met anderen te delen of bij 
sommige licenties ook om het werk 

te bewerken. Het aanbieden van je werk 
onder een Creative Commons licentie 
betekent niet dat je je auteursrechten 
opgeeft. Het betekent dat je ervoor kiest 
om, aan wie er maar gebruik van wil ma-
ken, op voorhand bepaalde gebruiksrech-
ten te verlenen, waarvoor die gebruiker 
anders expliciet toestemming aan je zou 
moeten vragen. Het gebruik van de Crea-
tive Commons licenties is geheel gratis.
creativecommons.nl

Wil je anderen stimuleren deel te nemen 
aan de contest? Hang dan de poster (zie 
de andere kant) op een duidelijke zicht-
bare plek op.

Meer informatie over Waag Society, open 
design en onze publieksactiviteiten kan 
je vinden op:
waag.org
events.waag.org

Meedoen met de contest?
Participate in the contest?

To create your entry for the contest, you can visit a Fablab in the Netherlands or 
one of the similar spaces in Belgium and Germany. Below are the addresses.
Om mee te doen aan de contest kan je één van de Fablabs bezoeken in Neder-
land of de soortgelijke labs in België en Duitsland. Hieronder staan de adressen.

Nederland / Netherlands

Fablab Amsterdam
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179 - 3e
1019 HC Amsterdam
amsterdam.fablab.nl

Fablab Utrecht
Nijverheidsweg 16 
3534 AM Utrecht
protospace.nl

Fablab Den Haag
Caballero Fabriek, unit 74
Saturnusstraat 60
2516 AH Den Haag
cabfablab.nl

Fablab Groningen
Het Paleis
Boterdiep 111
9712 LM Groningen
fablabgroningen.nl

België / Belgium
 
Timelab
Sint Pietersnieuwstraat 21
9000 Gent
België / Belgium
www.timelab.org

Duitsland/Germany

Betahaus Berlin
Prinzessinnenstraße 19-20
10969 Berlin
Duitsland / Germany
www.betahaus.de

www.unlimiteddesigncontest.org
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Product: interpolation lamp made of plastic
Product ViewManual View
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STEP 5: Put your product together.STEP 6: Send your design to UDC!

STEP 4: Print your product. STEP 3: Make your digital files.

STEP 2: Consider what you'll create... STEP 1: Go to a Fablab.

 Want to make this lamp? Go to www.unlimiteddesigncontest.org and download the blueprints!

MakerBot CupCake (detail)

To submit your work for the (Un)limited 
Design Contest, you can go to any of 
the Fablabs in The Netherlands or visit 
one of the similar spaces in Belgium and 
Germany. These high-tech workshops 
have computers and special computer-
controlled prototyping machines you can 
use to design and 3D print nearly any 
object you can imagine.
(Un)limited Design Contest 2010 is 
divided into four categories: Form, Food, 
Fashion and Fusion. Have you thought of 
a product you’d like to make – or is there 
one out there you’d like to change? Show 
us your talents!

These are the 6 easy steps to follow:
Step 1.  Go to a Fablab.
Step 2. Consider what you will make.
Step 3. Make your design digital.
Step 4. Print the product.
Step 5. Assemble the product.
Step 6. Submit your design!

Entries can be submitted until 9 
September 2010. The winners will be 
announced during a special event at 
PICNIC ‘10 in September in Amsterdam.

Jury
An expert jury will examine and judge 
the selected entries of the contest.

Audience favourite
Visitors of the website are able to vote 

for their favourite designs. The designs 
with the most votes in each category are 
automatically part of the selection of 
designs to be judged by the jury. Use the 
possibilities to campaign for your entries  
among your friends!

Prizes
We have a fabulous prize this year: 
you can win your own 3D printer! In 
each category a winner will chosen by 
the jury. You can win the cutest rapid 
prototyping machine ever: the MakerBot 
CNC CupCake Basic, worth $ 750! No 
need to put it on your wishlist any longer, 
with this robot you can make your own 
3D designs at home. Mind you, it’s a do it 
yourself kit.

Sell your product
All products can be sold through the 
online retail channel of Etsy.com. Etsy is 
one of the largest online retail channels 
in the world for personal fabricated 
products. The Etsy community spans the 
globe with buyers and sellers coming 
from more than 150 countries. 
www.etsy.com

Legal stuff
By uploading your design you publish your 
design under the conditions of a Creative 
Commons Attribution-Noncommercial-
Share Alike 3.0 license.
unlimiteddesigncontest.org

How it worksAbout Open DesignWin a 3D printer!

Un)limited Design functions as an 
experiment in Open Design – the sharing 
of creative work in the same manner as 
open source software.

Open Design is sharing your designs with 
others. It allows you to use the designs 
made by others, copy these and even 
adapt the designs on the conditions that 
you attribute your work, will not use 
it commercially and will use the same 
license yourself. This is possible by using 
a free Creative Commons license.

(Un)limited design
Say, you want to re-use an existing 
design. By using the Open Designs at 
unlimiteddesigncontest.org, you can! You 
an use the digital blueprint and produce 
your work at one of the Fablabs in The 
Netherlands. The website provides a 
manual for each design how it can be 
produced.

Creative Commons
By using a Creative Commons license 
Attribution-Non-Commercial-ShareAlike 
you are able to share your Open 
Design with others, without losing your 
copyright. Creative Commons provide 
free licenses and other legal tools to 
mark creative work with the freedom the 
creator wants it to carry, so others can 
share, remix, use commercially, or any 
combination thereof.

More information about Waag Society, 
open design and our activities can be 
found at:
waag.org
events.waag.org

Fusion
This year we added a brand new category to the contest called Fusion. Ever envisioned 
that hexagonal dress (one of last year’s winners) with that texture you found at your 
favorite recipe under food? Use any of the blueprints in any of the three categories 
form, food and fashion and remix them into a new one. There is no limitation to what 
you can do. And the winners in all categories will win a 3D printer!

Win a MakerBot CNC CupCake
The 3D printer that you can win is a CNC CupCake Basic model 
by MakerBot Industries, an open source 3D printer. The cutest 
rapid prototyping machine ever! The CupCake incorporates the 
ideas of the RepRap Project with the goal of bringing desktop 
3D printing into the home at an affordable price. Cupcake CNC 
machines are sold as do it yourself kits. The circuit boards 
are already soldered, requiring only minor soldering on non-
critical parts from the user.

Join the contest and stimulate others to participate too by putting up the poster (at 
the reverse side). You can submit your product designs until 9 September 2010!

 2009, Bench by Sonja Cabalt

 2009, Capital-Full Stop by Daphne Heemskerk 
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Waag Society and Creative Commons NL in collaboration with Fablab

Waag Society magazine #19

ISSN 1876-1550



(UN)LIMITED Design Contest edition
2010

Waag Society magazine

fablab

Waag Society
Nieuwmarkt 4
1012 CR Amsterdam
Twitter: @waag

Fablamp II by Joris

Share and win a 3D printer!
Design an object from scratch or redesign an existing one – it’s up to you. Surprise 
yourself and others, and enter your work in the (Un)limited Design Contest. You 
can enter your design(s) into four categories: Form, Fashion, Food and Fusion. Get 
publicity for your product and sell it through international retailers. It’s all about 
sharing ideas, creativity and blueprints. The best designs win a 3D printer!

Ontwerp een nieuw product of bewerk een bestaand - het kan allebei. Laat je talenten 
zien en stuur je ontwerp in voor de (Un)limited Design Contest. Je kunt deelnemen in 
vier categorieën: Form, Fashion, Food en Fusion. Je product krijgt gratis publiciteit en 
je kan het verkopen via een internationaal verkoopkanaal. Het draait allemaal om het 
delen van je ideeën, creativiteit en blueprints. De beste inzendingen winnen een 3D 
printer!

Product view Fablabs
Iedereen kan meedoen aan de (Un)limi-
ted Design Contest! Je kan zowel nieuwe 
productontwerpen maken als bestaande 
productontwerpen (her)gebruiken. Voor 
het maken van je ontwerpen kun je 
terecht bij alle Fablabs in Nederland en 
zelfs twee plekken in België en Duitsland.

Een Fablab is een hightech werkplaats 
waar computers en speciale computer-
gestuurde prototyping machines staan 
waarop je alle mogelijke ontwerpen kunt 
maken en in 3D kunt printen.

De (Un)limited Design Contest 2010 
omvat vier categorieën: Form, Food, 
Fashion en Fusion. Heb jij een product 
in gedachten dat je graag zou willen 
maken? Of is er een product dat je wilt 
aanpassen naar eigen smaak? Laat dan je 
talenten zien!

Een ontwerp insturen? 
Dat gaat heel eenvoudig:
Stap 1.  Ga naar een Fablab.
Stap 2. Bedenk wat je gaat maken.
Stap 3. Maak je ontwerp digitaal.
Stap 4. Print je product.
Stap 5. Zet je product in elkaar.
Stap 6. Stuur je ontwerp in!

Ontwerpen kunnen worden ingestuurd 
t/m 9 september 2010. De winnaars wor-
den bekendgemaakt tijdens een speciaal 
event op PICNIC ‘10 in Amsterdam.

Jury
Een vakjury zal geselecteerde inzendin-
gen bekijken en beoordelen.

Publiekslieveling
Op de site kunnen bezoekers een waar-
dering geven aan de ontwerpen. De 
ontwerpen met de meeste stemmen (per 
categorie) werden sowieso meegenomen 
in de selectie van de jury, dus maak ge-
bruik van de mogelijkheid om je product 
bij zoveel mogelijk mensen te promoten.

Prijzen
Per categorie is er een winnend product. 
Dit jaar hebben we een fantastische prijs 
in petto voor de winnaars: een open 
source 3D printer! Het gaat om de CNC 
CupCake Basic, die $ 750 waard is. Met 
deze 3D printer kan je zelf thuis aan de 
slag om je eigen 3D objecten uit te prin-
ten. Het is een bouwpakket, dus je zet 
’m zelf in elkaar.

Verkopen via Etsy.com
De deelnemende producten kunnen ook 
worden verkocht via Etsy.com. Etsy is een 
van de grootste online verkoopkanalen 
voor zelfgemaakte producten ter wereld.
etsy.com

Alle deelnemende ontwerpen vallen on-
der een Creative Commons licentie. Kijk 
op de website voor de voorwaarden.
unlimiteddesigncontest.org

Hoe werkt het? Over Open Design

(Un)limited Design is bedoeld als een ex-
periment in Open Design, het delen van 
creatief werk zoals dat al gebeurt met 
open source software.

Open Design is het delen van je ontwer-
pen met anderen. Anderen kunnen je 
ontwerp namaken, verder verspreiden 
en zelfs aanpassen, onder de voorwaar-
den dat ze daarbij je naam vermelden, 
dat niet met commerciële bedoelingen 
doen en het nieuwe werk onder dezelfde 
voorwaarden verder verspreiden. Dit kan 
dankzij een Creative Commons licentie.

Design delen
Stel, je wilt een bestaand ontwerp uit 
één van de categorieën opnieuw gebrui-
ken, bijvoorbeeld de winnaar van 2009 
uit de categorie Fashion: de hexagonale 
papieren jurk. Je wilt het bestand ge-
bruiken voor nieuw ontwerp. Onder het 
auteursrecht is dit alleen mogelijk als je 
de toestemming hebt van de maker van 
het werk. Maar met Open Design-ont-
werpen kan het wel! Omdat alle werken 
onder een Creative Commons licentie 
worden geplaatst, kan iedereen het ont-
werp gebruiken en/of aanpassen.

Creative Commons
Met een Creative Commons licentie 
behoud je al je rechten, maar geef je 
aan anderen toestemming om je werk te 
verspreiden, met anderen te delen of bij 
sommige licenties ook om het werk 

te bewerken. Het aanbieden van je werk 
onder een Creative Commons licentie 
betekent niet dat je je auteursrechten 
opgeeft. Het betekent dat je ervoor kiest 
om, aan wie er maar gebruik van wil ma-
ken, op voorhand bepaalde gebruiksrech-
ten te verlenen, waarvoor die gebruiker 
anders expliciet toestemming aan je zou 
moeten vragen. Het gebruik van de Crea-
tive Commons licenties is geheel gratis.
creativecommons.nl

Wil je anderen stimuleren deel te nemen 
aan de contest? Hang dan de poster (zie 
de andere kant) op een duidelijke zicht-
bare plek op.

Meer informatie over Waag Society, open 
design en onze publieksactiviteiten kan 
je vinden op:
waag.org
events.waag.org

Meedoen met de contest?
Participate in the contest?

To create your entry for the contest, you can visit a Fablab in the Netherlands or 
one of the similar spaces in Belgium and Germany. Below are the addresses.
Om mee te doen aan de contest kan je één van de Fablabs bezoeken in Neder-
land of de soortgelijke labs in België en Duitsland. Hieronder staan de adressen.

Nederland / Netherlands

Fablab Amsterdam
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179 - 3e
1019 HC Amsterdam
amsterdam.fablab.nl

Fablab Utrecht
Nijverheidsweg 16 
3534 AM Utrecht
protospace.nl

Fablab Den Haag
Caballero Fabriek, unit 74
Saturnusstraat 60
2516 AH Den Haag
cabfablab.nl

Fablab Groningen
Het Paleis
Boterdiep 111
9712 LM Groningen
fablabgroningen.nl

België / Belgium
 
Timelab
Sint Pietersnieuwstraat 21
9000 Gent
België / Belgium
www.timelab.org

Duitsland/Germany

Betahaus Berlin
Prinzessinnenstraße 19-20
10969 Berlin
Duitsland / Germany
www.betahaus.de

www.unlimiteddesigncontest.org

 2009, Pixelvase van Frank Tjepkema

Product: interpolation lamp made of plastic
Product ViewManual View

fablab

STEP 5: Put your product together.STEP 6: Send your design to UDC!

STEP 4: Print your product. STEP 3: Make your digital files.

STEP 2: Consider what you'll create... STEP 1: Go to a Fablab.

 Want to make this lamp? Go to www.unlimiteddesigncontest.org and download the blueprints!

MakerBot CupCake (detail)

To submit your work for the (Un)limited 
Design Contest, you can go to any of 
the Fablabs in The Netherlands or visit 
one of the similar spaces in Belgium and 
Germany. These high-tech workshops 
have computers and special computer-
controlled prototyping machines you can 
use to design and 3D print nearly any 
object you can imagine.
(Un)limited Design Contest 2010 is 
divided into four categories: Form, Food, 
Fashion and Fusion. Have you thought of 
a product you’d like to make – or is there 
one out there you’d like to change? Show 
us your talents!

These are the 6 easy steps to follow:
Step 1.  Go to a Fablab.
Step 2. Consider what you will make.
Step 3. Make your design digital.
Step 4. Print the product.
Step 5. Assemble the product.
Step 6. Submit your design!

Entries can be submitted until 9 
September 2010. The winners will be 
announced during a special event at 
PICNIC ‘10 in September in Amsterdam.

Jury
An expert jury will examine and judge 
the selected entries of the contest.

Audience favourite
Visitors of the website are able to vote 

for their favourite designs. The designs 
with the most votes in each category are 
automatically part of the selection of 
designs to be judged by the jury. Use the 
possibilities to campaign for your entries  
among your friends!

Prizes
We have a fabulous prize this year: 
you can win your own 3D printer! In 
each category a winner will chosen by 
the jury. You can win the cutest rapid 
prototyping machine ever: the MakerBot 
CNC CupCake Basic, worth $ 750! No 
need to put it on your wishlist any longer, 
with this robot you can make your own 
3D designs at home. Mind you, it’s a do it 
yourself kit.

Sell your product
All products can be sold through the 
online retail channel of Etsy.com. Etsy is 
one of the largest online retail channels 
in the world for personal fabricated 
products. The Etsy community spans the 
globe with buyers and sellers coming 
from more than 150 countries. 
www.etsy.com

Legal stuff
By uploading your design you publish your 
design under the conditions of a Creative 
Commons Attribution-Noncommercial-
Share Alike 3.0 license.
unlimiteddesigncontest.org

How it worksAbout Open DesignWin a 3D printer!

Un)limited Design functions as an 
experiment in Open Design – the sharing 
of creative work in the same manner as 
open source software.

Open Design is sharing your designs with 
others. It allows you to use the designs 
made by others, copy these and even 
adapt the designs on the conditions that 
you attribute your work, will not use 
it commercially and will use the same 
license yourself. This is possible by using 
a free Creative Commons license.

(Un)limited design
Say, you want to re-use an existing 
design. By using the Open Designs at 
unlimiteddesigncontest.org, you can! You 
an use the digital blueprint and produce 
your work at one of the Fablabs in The 
Netherlands. The website provides a 
manual for each design how it can be 
produced.

Creative Commons
By using a Creative Commons license 
Attribution-Non-Commercial-ShareAlike 
you are able to share your Open 
Design with others, without losing your 
copyright. Creative Commons provide 
free licenses and other legal tools to 
mark creative work with the freedom the 
creator wants it to carry, so others can 
share, remix, use commercially, or any 
combination thereof.

More information about Waag Society, 
open design and our activities can be 
found at:
waag.org
events.waag.org

Fusion
This year we added a brand new category to the contest called Fusion. Ever envisioned 
that hexagonal dress (one of last year’s winners) with that texture you found at your 
favorite recipe under food? Use any of the blueprints in any of the three categories 
form, food and fashion and remix them into a new one. There is no limitation to what 
you can do. And the winners in all categories will win a 3D printer!

Win a MakerBot CNC CupCake
The 3D printer that you can win is a CNC CupCake Basic model 
by MakerBot Industries, an open source 3D printer. The cutest 
rapid prototyping machine ever! The CupCake incorporates the 
ideas of the RepRap Project with the goal of bringing desktop 
3D printing into the home at an affordable price. Cupcake CNC 
machines are sold as do it yourself kits. The circuit boards 
are already soldered, requiring only minor soldering on non-
critical parts from the user.

Join the contest and stimulate others to participate too by putting up the poster (at 
the reverse side). You can submit your product designs until 9 September 2010!

 2009, Bench by Sonja Cabalt

 2009, Capital-Full Stop by Daphne Heemskerk 

(Un)limited Design Contest is a project of Premsela - Dutch Platform for Design and Fashion, 

Waag Society and Creative Commons NL in collaboration with Fablab

Waag Society magazine #19

ISSN 1876-1550



(UN)LIMITED Design Contest edition
2010

Waag Society magazine

fablab

Waag Society
Nieuwmarkt 4
1012 CR Amsterdam
Twitter: @waag

Fablamp II by Joris

Share and win a 3D printer!
Design an object from scratch or redesign an existing one – it’s up to you. Surprise 
yourself and others, and enter your work in the (Un)limited Design Contest. You 
can enter your design(s) into four categories: Form, Fashion, Food and Fusion. Get 
publicity for your product and sell it through international retailers. It’s all about 
sharing ideas, creativity and blueprints. The best designs win a 3D printer!

Ontwerp een nieuw product of bewerk een bestaand - het kan allebei. Laat je talenten 
zien en stuur je ontwerp in voor de (Un)limited Design Contest. Je kunt deelnemen in 
vier categorieën: Form, Fashion, Food en Fusion. Je product krijgt gratis publiciteit en 
je kan het verkopen via een internationaal verkoopkanaal. Het draait allemaal om het 
delen van je ideeën, creativiteit en blueprints. De beste inzendingen winnen een 3D 
printer!

Product viewFablabs
Iedereen kan meedoen aan de (Un)limi-
ted Design Contest! Je kan zowel nieuwe 
productontwerpen maken als bestaande 
productontwerpen (her)gebruiken. Voor 
het maken van je ontwerpen kun je 
terecht bij alle Fablabs in Nederland en 
zelfs twee plekken in België en Duitsland.

Een Fablab is een hightech werkplaats 
waar computers en speciale computer-
gestuurde prototyping machines staan 
waarop je alle mogelijke ontwerpen kunt 
maken en in 3D kunt printen.

De (Un)limited Design Contest 2010 
omvat vier categorieën: Form, Food, 
Fashion en Fusion. Heb jij een product 
in gedachten dat je graag zou willen 
maken? Of is er een product dat je wilt 
aanpassen naar eigen smaak? Laat dan je 
talenten zien!

Een ontwerp insturen? 
Dat gaat heel eenvoudig:
Stap 1.  Ga naar een Fablab.
Stap 2. Bedenk wat je gaat maken.
Stap 3. Maak je ontwerp digitaal.
Stap 4. Print je product.
Stap 5. Zet je product in elkaar.
Stap 6. Stuur je ontwerp in!

Ontwerpen kunnen worden ingestuurd 
t/m 9 september 2010. De winnaars wor-
den bekendgemaakt tijdens een speciaal 
event op PICNIC ‘10 in Amsterdam.

Jury
Een vakjury zal geselecteerde inzendin-
gen bekijken en beoordelen.

Publiekslieveling
Op de site kunnen bezoekers een waar-
dering geven aan de ontwerpen. De 
ontwerpen met de meeste stemmen (per 
categorie) werden sowieso meegenomen 
in de selectie van de jury, dus maak ge-
bruik van de mogelijkheid om je product 
bij zoveel mogelijk mensen te promoten.

Prijzen
Per categorie is er een winnend product. 
Dit jaar hebben we een fantastische prijs 
in petto voor de winnaars: een open 
source 3D printer! Het gaat om de CNC 
CupCake Basic, die $ 750 waard is. Met 
deze 3D printer kan je zelf thuis aan de 
slag om je eigen 3D objecten uit te prin-
ten. Het is een bouwpakket, dus je zet 
’m zelf in elkaar.

Verkopen via Etsy.com
De deelnemende producten kunnen ook 
worden verkocht via Etsy.com. Etsy is een 
van de grootste online verkoopkanalen 
voor zelfgemaakte producten ter wereld.
etsy.com

Alle deelnemende ontwerpen vallen on-
der een Creative Commons licentie. Kijk 
op de website voor de voorwaarden.
unlimiteddesigncontest.org

Hoe werkt het?Over Open Design

(Un)limited Design is bedoeld als een ex-
periment in Open Design, het delen van 
creatief werk zoals dat al gebeurt met 
open source software.

Open Design is het delen van je ontwer-
pen met anderen. Anderen kunnen je 
ontwerp namaken, verder verspreiden 
en zelfs aanpassen, onder de voorwaar-
den dat ze daarbij je naam vermelden, 
dat niet met commerciële bedoelingen 
doen en het nieuwe werk onder dezelfde 
voorwaarden verder verspreiden. Dit kan 
dankzij een Creative Commons licentie.

Design delen
Stel, je wilt een bestaand ontwerp uit 
één van de categorieën opnieuw gebrui-
ken, bijvoorbeeld de winnaar van 2009 
uit de categorie Fashion: de hexagonale 
papieren jurk. Je wilt het bestand ge-
bruiken voor nieuw ontwerp. Onder het 
auteursrecht is dit alleen mogelijk als je 
de toestemming hebt van de maker van 
het werk. Maar met Open Design-ont-
werpen kan het wel! Omdat alle werken 
onder een Creative Commons licentie 
worden geplaatst, kan iedereen het ont-
werp gebruiken en/of aanpassen.

Creative Commons
Met een Creative Commons licentie 
behoud je al je rechten, maar geef je 
aan anderen toestemming om je werk te 
verspreiden, met anderen te delen of bij 
sommige licenties ook om het werk 

te bewerken. Het aanbieden van je werk 
onder een Creative Commons licentie 
betekent niet dat je je auteursrechten 
opgeeft. Het betekent dat je ervoor kiest 
om, aan wie er maar gebruik van wil ma-
ken, op voorhand bepaalde gebruiksrech-
ten te verlenen, waarvoor die gebruiker 
anders expliciet toestemming aan je zou 
moeten vragen. Het gebruik van de Crea-
tive Commons licenties is geheel gratis.
creativecommons.nl

Wil je anderen stimuleren deel te nemen 
aan de contest? Hang dan de poster (zie 
de andere kant) op een duidelijke zicht-
bare plek op.

Meer informatie over Waag Society, open 
design en onze publieksactiviteiten kan 
je vinden op:
waag.org
events.waag.org

Meedoen met de contest?
Participate in the contest?

To create your entry for the contest, you can visit a Fablab in the Netherlands or 
one of the similar spaces in Belgium and Germany. Below are the addresses.
Om mee te doen aan de contest kan je één van de Fablabs bezoeken in Neder-
land of de soortgelijke labs in België en Duitsland. Hieronder staan de adressen.

Nederland / Netherlands

Fablab Amsterdam
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179 - 3e
1019 HC Amsterdam
amsterdam.fablab.nl

Fablab Utrecht
Nijverheidsweg 16 
3534 AM Utrecht
protospace.nl

Fablab Den Haag
Caballero Fabriek, unit 74
Saturnusstraat 60
2516 AH Den Haag
cabfablab.nl

Fablab Groningen
Het Paleis
Boterdiep 111
9712 LM Groningen
fablabgroningen.nl

België / Belgium
 
Timelab
Sint Pietersnieuwstraat 21
9000 Gent
België / Belgium
www.timelab.org

Duitsland/Germany

Betahaus Berlin
Prinzessinnenstraße 19-20
10969 Berlin
Duitsland / Germany
www.betahaus.de

www.unlimiteddesigncontest.org

 2009, Pixelvase van Frank Tjepkema

Product: interpolation lamp made of plastic
Product View Manual View

fablab

STEP 5: Put your product together. STEP 6: Send your design to UDC!

STEP 4: Print your product.STEP 3: Make your digital files.

STEP 2: Consider what you'll create...STEP 1: Go to a Fablab.

 Want to make this lamp? Go to www.unlimiteddesigncontest.org and download the blueprints!

MakerBot CupCake (detail)

To submit your work for the (Un)limited 
Design Contest, you can go to any of 
the Fablabs in The Netherlands or visit 
one of the similar spaces in Belgium and 
Germany. These high-tech workshops 
have computers and special computer-
controlled prototyping machines you can 
use to design and 3D print nearly any 
object you can imagine.
(Un)limited Design Contest 2010 is 
divided into four categories: Form, Food, 
Fashion and Fusion. Have you thought of 
a product you’d like to make – or is there 
one out there you’d like to change? Show 
us your talents!

These are the 6 easy steps to follow:
Step 1.  Go to a Fablab.
Step 2. Consider what you will make.
Step 3. Make your design digital.
Step 4. Print the product.
Step 5. Assemble the product.
Step 6. Submit your design!

Entries can be submitted until 9 
September 2010. The winners will be 
announced during a special event at 
PICNIC ‘10 in September in Amsterdam.

Jury
An expert jury will examine and judge 
the selected entries of the contest.

Audience favourite
Visitors of the website are able to vote 

for their favourite designs. The designs 
with the most votes in each category are 
automatically part of the selection of 
designs to be judged by the jury. Use the 
possibilities to campaign for your entries  
among your friends!

Prizes
We have a fabulous prize this year: 
you can win your own 3D printer! In 
each category a winner will chosen by 
the jury. You can win the cutest rapid 
prototyping machine ever: the MakerBot 
CNC CupCake Basic, worth $ 750! No 
need to put it on your wishlist any longer, 
with this robot you can make your own 
3D designs at home. Mind you, it’s a do it 
yourself kit.

Sell your product
All products can be sold through the 
online retail channel of Etsy.com. Etsy is 
one of the largest online retail channels 
in the world for personal fabricated 
products. The Etsy community spans the 
globe with buyers and sellers coming 
from more than 150 countries. 
www.etsy.com

Legal stuff
By uploading your design you publish your 
design under the conditions of a Creative 
Commons Attribution-Noncommercial-
Share Alike 3.0 license.
unlimiteddesigncontest.org

How it works About Open Design Win a 3D printer!

Un)limited Design functions as an 
experiment in Open Design – the sharing 
of creative work in the same manner as 
open source software.

Open Design is sharing your designs with 
others. It allows you to use the designs 
made by others, copy these and even 
adapt the designs on the conditions that 
you attribute your work, will not use 
it commercially and will use the same 
license yourself. This is possible by using 
a free Creative Commons license.

(Un)limited design
Say, you want to re-use an existing 
design. By using the Open Designs at 
unlimiteddesigncontest.org, you can! You 
an use the digital blueprint and produce 
your work at one of the Fablabs in The 
Netherlands. The website provides a 
manual for each design how it can be 
produced.

Creative Commons
By using a Creative Commons license 
Attribution-Non-Commercial-ShareAlike 
you are able to share your Open 
Design with others, without losing your 
copyright. Creative Commons provide 
free licenses and other legal tools to 
mark creative work with the freedom the 
creator wants it to carry, so others can 
share, remix, use commercially, or any 
combination thereof.

More information about Waag Society, 
open design and our activities can be 
found at:
waag.org
events.waag.org

Fusion
This year we added a brand new category to the contest called Fusion. Ever envisioned 
that hexagonal dress (one of last year’s winners) with that texture you found at your 
favorite recipe under food? Use any of the blueprints in any of the three categories 
form, food and fashion and remix them into a new one. There is no limitation to what 
you can do. And the winners in all categories will win a 3D printer!

Win a MakerBot CNC CupCake
The 3D printer that you can win is a CNC CupCake Basic model 
by MakerBot Industries, an open source 3D printer. The cutest 
rapid prototyping machine ever! The CupCake incorporates the 
ideas of the RepRap Project with the goal of bringing desktop 
3D printing into the home at an affordable price. Cupcake CNC 
machines are sold as do it yourself kits. The circuit boards 
are already soldered, requiring only minor soldering on non-
critical parts from the user.

Join the contest and stimulate others to participate too by putting up the poster (at 
the reverse side). You can submit your product designs until 9 September 2010!
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Share and win a 3D printer!
Design an object from scratch or redesign an existing one – it’s up to you. Surprise 
yourself and others, and enter your work in the (Un)limited Design Contest. You 
can enter your design(s) into four categories: Form, Fashion, Food and Fusion. Get 
publicity for your product and sell it through international retailers. It’s all about 
sharing ideas, creativity and blueprints. The best designs win a 3D printer!

Ontwerp een nieuw product of bewerk een bestaand - het kan allebei. Laat je talenten 
zien en stuur je ontwerp in voor de (Un)limited Design Contest. Je kunt deelnemen in 
vier categorieën: Form, Fashion, Food en Fusion. Je product krijgt gratis publiciteit en 
je kan het verkopen via een internationaal verkoopkanaal. Het draait allemaal om het 
delen van je ideeën, creativiteit en blueprints. De beste inzendingen winnen een 3D 
printer!

Product viewFablabs
Iedereen kan meedoen aan de (Un)limi-
ted Design Contest! Je kan zowel nieuwe 
productontwerpen maken als bestaande 
productontwerpen (her)gebruiken. Voor 
het maken van je ontwerpen kun je 
terecht bij alle Fablabs in Nederland en 
zelfs twee plekken in België en Duitsland.

Een Fablab is een hightech werkplaats 
waar computers en speciale computer-
gestuurde prototyping machines staan 
waarop je alle mogelijke ontwerpen kunt 
maken en in 3D kunt printen.

De (Un)limited Design Contest 2010 
omvat vier categorieën: Form, Food, 
Fashion en Fusion. Heb jij een product 
in gedachten dat je graag zou willen 
maken? Of is er een product dat je wilt 
aanpassen naar eigen smaak? Laat dan je 
talenten zien!

Een ontwerp insturen? 
Dat gaat heel eenvoudig:
Stap 1.  Ga naar een Fablab.
Stap 2. Bedenk wat je gaat maken.
Stap 3. Maak je ontwerp digitaal.
Stap 4. Print je product.
Stap 5. Zet je product in elkaar.
Stap 6. Stuur je ontwerp in!

Ontwerpen kunnen worden ingestuurd 
t/m 9 september 2010. De winnaars wor-
den bekendgemaakt tijdens een speciaal 
event op PICNIC ‘10 in Amsterdam.

Jury
Een vakjury zal geselecteerde inzendin-
gen bekijken en beoordelen.

Publiekslieveling
Op de site kunnen bezoekers een waar-
dering geven aan de ontwerpen. De 
ontwerpen met de meeste stemmen (per 
categorie) werden sowieso meegenomen 
in de selectie van de jury, dus maak ge-
bruik van de mogelijkheid om je product 
bij zoveel mogelijk mensen te promoten.

Prijzen
Per categorie is er een winnend product. 
Dit jaar hebben we een fantastische prijs 
in petto voor de winnaars: een open 
source 3D printer! Het gaat om de CNC 
CupCake Basic, die $ 750 waard is. Met 
deze 3D printer kan je zelf thuis aan de 
slag om je eigen 3D objecten uit te prin-
ten. Het is een bouwpakket, dus je zet 
’m zelf in elkaar.

Verkopen via Etsy.com
De deelnemende producten kunnen ook 
worden verkocht via Etsy.com. Etsy is een 
van de grootste online verkoopkanalen 
voor zelfgemaakte producten ter wereld.
etsy.com

Alle deelnemende ontwerpen vallen on-
der een Creative Commons licentie. Kijk 
op de website voor de voorwaarden.
unlimiteddesigncontest.org

Hoe werkt het?Over Open Design

(Un)limited Design is bedoeld als een ex-
periment in Open Design, het delen van 
creatief werk zoals dat al gebeurt met 
open source software.

Open Design is het delen van je ontwer-
pen met anderen. Anderen kunnen je 
ontwerp namaken, verder verspreiden 
en zelfs aanpassen, onder de voorwaar-
den dat ze daarbij je naam vermelden, 
dat niet met commerciële bedoelingen 
doen en het nieuwe werk onder dezelfde 
voorwaarden verder verspreiden. Dit kan 
dankzij een Creative Commons licentie.

Design delen
Stel, je wilt een bestaand ontwerp uit 
één van de categorieën opnieuw gebrui-
ken, bijvoorbeeld de winnaar van 2009 
uit de categorie Fashion: de hexagonale 
papieren jurk. Je wilt het bestand ge-
bruiken voor nieuw ontwerp. Onder het 
auteursrecht is dit alleen mogelijk als je 
de toestemming hebt van de maker van 
het werk. Maar met Open Design-ont-
werpen kan het wel! Omdat alle werken 
onder een Creative Commons licentie 
worden geplaatst, kan iedereen het ont-
werp gebruiken en/of aanpassen.

Creative Commons
Met een Creative Commons licentie 
behoud je al je rechten, maar geef je 
aan anderen toestemming om je werk te 
verspreiden, met anderen te delen of bij 
sommige licenties ook om het werk 

te bewerken. Het aanbieden van je werk 
onder een Creative Commons licentie 
betekent niet dat je je auteursrechten 
opgeeft. Het betekent dat je ervoor kiest 
om, aan wie er maar gebruik van wil ma-
ken, op voorhand bepaalde gebruiksrech-
ten te verlenen, waarvoor die gebruiker 
anders expliciet toestemming aan je zou 
moeten vragen. Het gebruik van de Crea-
tive Commons licenties is geheel gratis.
creativecommons.nl

Wil je anderen stimuleren deel te nemen 
aan de contest? Hang dan de poster (zie 
de andere kant) op een duidelijke zicht-
bare plek op.

Meer informatie over Waag Society, open 
design en onze publieksactiviteiten kan 
je vinden op:
waag.org
events.waag.org

Meedoen met de contest?
Participate in the contest?

To create your entry for the contest, you can visit a Fablab in the Netherlands or 
one of the similar spaces in Belgium and Germany. Below are the addresses.
Om mee te doen aan de contest kan je één van de Fablabs bezoeken in Neder-
land of de soortgelijke labs in België en Duitsland. Hieronder staan de adressen.

Nederland / Netherlands

Fablab Amsterdam
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Piet Heinkade 179 - 3e
1019 HC Amsterdam
amsterdam.fablab.nl
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www.timelab.org

Duitsland/Germany

Betahaus Berlin
Prinzessinnenstraße 19-20
10969 Berlin
Duitsland / Germany
www.betahaus.de

www.unlimiteddesigncontest.org

 2009, Pixelvase van Frank Tjepkema

Product: interpolation lamp made of plastic
Product View Manual View

fablab

STEP 5: Put your product together. STEP 6: Send your design to UDC!

STEP 4: Print your product.STEP 3: Make your digital files.

STEP 2: Consider what you'll create...STEP 1: Go to a Fablab.

 Want to make this lamp? Go to www.unlimiteddesigncontest.org and download the blueprints!

MakerBot CupCake (detail)

To submit your work for the (Un)limited 
Design Contest, you can go to any of 
the Fablabs in The Netherlands or visit 
one of the similar spaces in Belgium and 
Germany. These high-tech workshops 
have computers and special computer-
controlled prototyping machines you can 
use to design and 3D print nearly any 
object you can imagine.
(Un)limited Design Contest 2010 is 
divided into four categories: Form, Food, 
Fashion and Fusion. Have you thought of 
a product you’d like to make – or is there 
one out there you’d like to change? Show 
us your talents!

These are the 6 easy steps to follow:
Step 1.  Go to a Fablab.
Step 2. Consider what you will make.
Step 3. Make your design digital.
Step 4. Print the product.
Step 5. Assemble the product.
Step 6. Submit your design!

Entries can be submitted until 9 
September 2010. The winners will be 
announced during a special event at 
PICNIC ‘10 in September in Amsterdam.

Jury
An expert jury will examine and judge 
the selected entries of the contest.

Audience favourite
Visitors of the website are able to vote 

for their favourite designs. The designs 
with the most votes in each category are 
automatically part of the selection of 
designs to be judged by the jury. Use the 
possibilities to campaign for your entries  
among your friends!

Prizes
We have a fabulous prize this year: 
you can win your own 3D printer! In 
each category a winner will chosen by 
the jury. You can win the cutest rapid 
prototyping machine ever: the MakerBot 
CNC CupCake Basic, worth $ 750! No 
need to put it on your wishlist any longer, 
with this robot you can make your own 
3D designs at home. Mind you, it’s a do it 
yourself kit.

Sell your product
All products can be sold through the 
online retail channel of Etsy.com. Etsy is 
one of the largest online retail channels 
in the world for personal fabricated 
products. The Etsy community spans the 
globe with buyers and sellers coming 
from more than 150 countries. 
www.etsy.com

Legal stuff
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Commons Attribution-Noncommercial-
Share Alike 3.0 license.
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How it works About Open Design Win a 3D printer!

Un)limited Design functions as an 
experiment in Open Design – the sharing 
of creative work in the same manner as 
open source software.

Open Design is sharing your designs with 
others. It allows you to use the designs 
made by others, copy these and even 
adapt the designs on the conditions that 
you attribute your work, will not use 
it commercially and will use the same 
license yourself. This is possible by using 
a free Creative Commons license.

(Un)limited design
Say, you want to re-use an existing 
design. By using the Open Designs at 
unlimiteddesigncontest.org, you can! You 
an use the digital blueprint and produce 
your work at one of the Fablabs in The 
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manual for each design how it can be 
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creator wants it to carry, so others can 
share, remix, use commercially, or any 
combination thereof.

More information about Waag Society, 
open design and our activities can be 
found at:
waag.org
events.waag.org
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This year we added a brand new category to the contest called Fusion. Ever envisioned 
that hexagonal dress (one of last year’s winners) with that texture you found at your 
favorite recipe under food? Use any of the blueprints in any of the three categories 
form, food and fashion and remix them into a new one. There is no limitation to what 
you can do. And the winners in all categories will win a 3D printer!

Win a MakerBot CNC CupCake
The 3D printer that you can win is a CNC CupCake Basic model 
by MakerBot Industries, an open source 3D printer. The cutest 
rapid prototyping machine ever! The CupCake incorporates the 
ideas of the RepRap Project with the goal of bringing desktop 
3D printing into the home at an affordable price. Cupcake CNC 
machines are sold as do it yourself kits. The circuit boards 
are already soldered, requiring only minor soldering on non-
critical parts from the user.

Join the contest and stimulate others to participate too by putting up the poster (at 
the reverse side). You can submit your product designs until 9 September 2010!

 2009, Bench by Sonja Cabalt

 2009, Capital-Full Stop by Daphne Heemskerk 

(Un)limited Design Contest is a project of Premsela - Dutch Platform for Design and Fashion, 

Waag Society and Creative Commons NL in collaboration with Fablab

Waag Society magazine #19

ISSN 1876-1550



fablab

2010
D

esign C
ontest

(U
N

)LIM
ITED

D
esign an object from

 scratch or redesign an existing one – it’s up to you. 
Surprise yourself and others, and enter your w

ork in the (U
n)lim

ited 
D

esign Contest. You can enter your design(s) into four categories: Form
, 

Fashion, Food and Fusion. G
et publicity for your product and sell it 

through international retailers. It’s all about sharing ideas, creativity and 
blueprints. M

ay the best designs w
in!

w
w
w
.unlim

iteddesigncontest.org


