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Dagje stof verven 

Een enkeloperatie heeft zo zijn voordelen...;) En zoals wel vaker zijn die 

voordelen niet eerlijk verdeeld. Op de lange termijn is het natuurlijk gunstig 

voor degene die de operatie moet ondergaan (onze zoon). Maar op de korte 

termijn had ik er voordeel bij, omdat hij deze zomer bij ons kwam revalideren 

en we zo de kans kregen voor een zomers mini-event: een dagje stofverven in 

de achtertuin!  

De ochtend ging heen met de voorbereidingen: stof inweken, verfpoeder 

afwegen en verf aanmaken. Intussen maakte mijn zoon schenktuutjes voor de 

flesjes met de verfoplossing (handige truc die hij op internet had gegoogeld: 

flessendop verhitten boven kaarsvlam en er met sateh-prikker een tuutje 

inprikken). 

’s Middags gingen we los: verven in hersluitbare zakjes (zie bv Parfait-verven 

op https://goo.gl/nP43Xx), in platte plastic lade (tevens druipbak), tie dye (stof 

afbinden met elastiekjes) en ice dye (verven met verfpoeder en ijsklontjes). TIP 

https://goo.gl/nP43Xx


 

we vonden de You Tube filmpjes Secrets of tie dye heel bruikbaar. Kijk maar 

eens naar de psychedelic mindscape https://goo.gl/yXt3Xz.  

Commentaar van mijn zoon: “Lekker aanklooien, heerlijk”. Tja, niets meer aan 

doen! (Nou ja… de volgende dag alles uitspoelen….pffff).  

  

Experimenten met wateroplosbaar vlies 

Na een les van Cherilyn Martin over borduren op wateroplosbaar vlies was mijn 

nieuwsgierigheid gewekt. Normaliter borduur je op een stevige ondergrond; in 

dit geval op een ondergrond die je weg kunt spoelen. Als je alle vlies uitspoelt 

met water, houd je een los weefsel over, vergelijkbaar met een gehaakt 

kleedje. Je kunt er ook snippers stof of draadjes in verwerken, door die tussen 

twee lagen wateroplosbaar vlies te leggen en dat in een borduurring onder de 

naaimachine te borduren. Het verband moet komen van de draden die elkaar 

kruisen; let je daar niet goed op, dan valt het borduurwerk uit elkaar.  

Als je niet al het vlies uitspoelt kun je het in een bepaalde vorm laten opdrogen: 

het restje vlies heeft een verstevigend effect. Dit geeft mogelijkheden voor 

transparantie / doorkijkjes in combi met werken in 3D. Spekkie voor mijn bekkie 

dus! 

https://goo.gl/yXt3Xz


 

Het eerste proefje was een rond ‘kleedje’. Om het patroon niet te doorkruisen 

met allerlei ongewenste lijnen heb ik transparant naaigaren gebruikt. Ik heb het 

in een kom laten drogen. 

  

 

  

De ontdekking van transparant naaigaren bracht mij weer een stapje verder: 

het geeft meer vrijheid, omdat niet alle naailijnen zichtbaar hoeven te zijn. Je 

kunt dus een vrijliggend patroon borduren in het midden van het werkstuk, en 

de noodzakelijke samenhang realiseren met transparant garen. In combinatie 

met stukjes stof of wol tussen de lagen vlies leverde dit het volgende op.  



  

 

  

  

Het is een klein werkje, 17 x 8 cm. Ik heb het liever wat groter. Dus de 

volgende vraag was: kun je het ook opschalen naar grotere werkstukken? 

Wordt een groter werk wel stevig genoeg? Hoe moet je de lijndikte aanpassen 

zodat je patroon toch duidelijk wordt? En hoe kies je je garen, hoe is het 

samenspel met de snippers stof en wol?  

Het opschalen bleek mogelijk. Het onderstaande werk meet 18 x 36 cm. Door 

op sommige plekken dikker garen te gebruiken (Egyptische katoen) krijg je 



 

meer textuur.  

  

 

  

  



  

 

  

Tot nog toe waren het werkstukken met een lichte vervorming in het platte 

vlak. Nu dan een ingewikkelder vorm, een 'boontje'. Naai je dan de helften eerst 

aan elkaar voor je ze uitspoelt? Of eerst uitspoelen en dan aan elkaar naaien? 

Tja, je ziet het: ik zoek voortdurend mijn eigen uitdaging... 

 

  



 

  

  



  

  

 



 

Voor de agenda: 
 

 

Laatste kans 
Textiel Biennale 2017 
Ben je nog niet naar de Textiel Biennale in Rijswijk 

geweest? Het kan nog net, tot en met 24 

september. Kan ik je aanraden! Met name de 

manshoge portretten van Yoon Ji Seon (Ragfaces) 

en de portretten van een dementerende moeder 

van Jenni Dutton (Dementia Darnings) vond ik erg 

indrukwekkend.  

 

http://www.museumrijswijk.nl/rtb2017/pers01NL.ht

ml 

 

  
  

Vooraankondigin

g 
Expositie in 

High Five 

Art Gallery 

In januari 2018 doe ik 

mee aan de 

groepstentoonstelling 

van Zijdelings in High 

Five Art Gallery in 

Baarle-Nassau. Meer 

info volgt in de 

komende nieuwsbrief. 

  

Tyvek 

workshop in 

2018 

Dit jaar geef ik geen 

tyvek workshop in 

november. Het wordt 

me te druk, omdat ik 

zelf nog les volg in 

Tilburg en een groep 

eerstejaars studenten 

ga begeleiden bij de 

DIY Textile School in 

Amsterdam. In het 

voorjaar komt er weer 

een workshop. Heb je 

interesse, stuur me 

een mailtje dan hou ik 

je op de hoogte! 

  

 

http://www.museumrijswijk.nl/rtb2017/pers01NL.html
http://www.museumrijswijk.nl/rtb2017/pers01NL.html

