
De kinderen steken elkaars haar in de fik met de aanmaaklucifers van de BBQ-to-go
en je vriend slaapt z’n roes uit op het picknickkleed. Een paar wespen, nou ja, dat

hoort erbij. En wat is dat voor beest? ... AU! Picknicken is niet voor watjes. 
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Appliqueren is een sjiek woord voor het ene
lapje op het andere zetten. Helemaal niet 
moeilijk dus.
Als je een dikke ‘zware’ stof op een dunne stof zet, kan de dunnere
stof gaan trekken. Gebruik je dunne stof voor de applicatie, dan
kan de ondergrond er doorheen schijnen. Dat kan een mooi effect
opleveren, maar het kan ook, nou ja.. nogal lelijk zijn. Om door-
schijnen te voorkomen, kun je de dunne stof eerst verstevigen met
vlieseline. Dat is een dun geperst vlies dat niet rekt en niet rafelt,
met aan één kant een lijmlaagje dat oplost als je het strijkt. De
glimmende kant is de lijm en moet je dus tegen de stof leggen.
Bijkomend voordeel is dat de stof na de versteviging met vlieseline
niet meer rafelt, en je er makkelijker je applicatie uit kunt knippen.
Het is handig de lapjes eerst te wassen voordat je ze appliqueert.
Bepaalde stoffen krimpen meer dan andere, en als je alles al
vastgenaaid hebt, kan het dus allemaal lelijk gaan trekken.

LAPJES VASTZETTEN
Plakken
Gebruik je stof die niet rafelt, zoals vilt, dan is appliqueren 
supermakkelijk. Het enige wat je moet doen is de vorm netjes
uitknippen (een naadtoeslag aanknippen hoeft niet). Je pakt
textiellijm en lijmt het uitgeknipte stukje stof netjes op de lap
stof waar je hem wilt. Pas op met knoeien, want sommige textiel-
lijm vlekt een beetje.

De techniek

APPLIQUEREN
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De cordonsteek 
Een cordonsteek is een rij platsteken. Borduur de platsteken dicht
tegen elkaar aan. Je kunt het cordon extra reliëf geven door er
bijvoorbeeld een draad onder te leggen. Je borduurt dan over de
draad heen waardoor je een soort ‘bobbeltje’ krijgt. Ben je erg
perfectionistisch ingesteld, zet de cordonsteken dan niet te dicht
tegen elkaar aan. De randen bij grotere stukken kunnen dan gaan
‘golven’.

Hoewel haar techniek strikt geheim is, is
er wel iets bekend over haar werkwijze.
Claudy combineert wol van diverse vacht-
soorten (van schapen, kamelen, geiten en
yaks) met ragfijne zijden vezels of zijde-
organza. En dat zorgt ervoor dat het vilt
dat normaal gesproken stug en dicht is
luchtig of transparant wordt.
Bron: www.textielmuseum.nl

www.claudyjongstra.com

Borduren
Hou je van wat degelijker werk, dan kun je je applicatie eerst
opplakken en vervolgens versieren met een geborduurd sierrandje.
En omdat je de stof met het sierrandje vastzet, zit het meteen wat
steviger. Steken die veel gebruikt worden bij appliqueren zijn: de
festonsteek, de (aangesloten) flanelsteek, de knoopsgatensteek en
de cordonsteek.

De festonsteek
Hoewel we deze steek ook op pagina xx uitleggen, doen we het
hier nog een keer, zodat je niet steeds heen en weer hoeft te
bladeren. 

Begin aan de rand van de stof. Maak verticale steken van boven
naar onder of andersom. Haal de naald door de lus die ontstaat
en trek de draad aan. Zorg ervoor dat de draad na het uitsteken
steeds onder de naald ligt. 

De (aangesloten) flanelsteek
Borduur altijd van links naar rechts, maar steek de naald in van
rechts naar links. Borduur een steek onder en dan weer een steek
boven. Aan de achterkant zie je dan twee rijen met rechte steekjes.
De aangesloten flanelsteek is precies hetzelfde, alleen laat je de
steken nu tegen elkaar aan vallen.

De knoopsgatensteek
Een lastige steek, maar wel eentje met een mooi resultaat. Steek
de naald in van boven (achterin) naar onder (vooruit) in de stof.
Leg de draad met een lus naar rechts om de naald heen en trek
de naald erdoor.

Verleidelijk vilt
Als je aan vilt denkt, krijg je zeer waar-
schijnlijk eerder associaties met brade-
rieën dan met kunst. Toch weet Claudy
Jongstra er de meest prachtige dingen
van te maken. Haar vilten zijn opgenomen
in belangrijke collecties, zoals die van
het MOMA in New York, het Victoria and
Albert Museum in Londen, het Stedelijk
Museum in Amsterdam en het Centraal
Museum in Utrecht. Het begon min of
meer met de stoffen die zij maakte voor
de jassen van de Jedi-strijders in de film
Star Wars Episode I: The Phantom
Menace. Inmiddels heeft Claudy haar
eigen schaapskudde, een heel geheim
viltprocedé, staat zij aan de leiding van
een studio, en krijgt ze regelmatig
opdrachten uit de wereld van architecten,
filmmakers en mode- en interieuront-
werpers in binnen- en buitenland.
Topontwerpers als John Galliano, Donna
Karan, Hella Jongerius (Jongstra maakte
de bekleding voor de ‘Kasese Chair’,
uitgebracht door de bekende meubel-
fabrikant Cappellini) en het New Yorkse
textielbedrijf Maharam Textiles zijn
allemaal fan van haar verleidelijke vilt.

festonsteek flanelsteek

knoopsgatensteek cordonsteek
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Appliqueren met de naaimachine
Met de naaimachine appliqueren is best makkelijk. Je tekent het
patroontje op een ruim lapje dat je op de grote lap rijgt. Daarna
stik je met een kleine stiksteek iets binnen je tekenlijn. Dan pak
je een klein schaartje met een scherpe punt en knip je de overtol-
lige stof weg langs je stiklijn. (Dus niet eerst de applicatie uit-
knippen.) Daarna kun je met de hand een borduursteekje maken
of met de machine de handel afstikken.

Appliqueren met biaisband
Heb je een applicatie met grote eenvoudige vormen, dan kun je
de rafelrand afwerken met een biaisbandje. Supermakkelijk. Je
stikt het biaisbandje bijvoorbeeld eerst in de lengte op elkaar,
voordat je het op de applicatie zet. Het wordt dan wat dunner en
makkelijker hanteerbaar. Zitten er rondingen in je applicatie, let
er dan bij buitenbochten op dat je niet aan het band trekt, dan
wordt het dunner dan op de rest van de applicatie. Bij binnen-
bochten moet je het band juist wel iets uitrekken om dezelfde
dikte te houden.

ZO GEPIEPT!
Initialen
Superleuk op trainingsjasjes voor de
kinderen: hun initialen of hun hele
naam geappliqueerd. Als patroon
neem je geprinte letters van je
computer die je eventueel vergroot
op de kopieermachine. Je kunt vilt
gebruiken, of voor iedere letter een
ander stofje. Je knipt de letters uit
en plakt ze met textiellijm op de
rug. Daarna stik je met de naai-
machine af. Gebruik de knoopsgaten-
steek gebruikt en stik langzaam
maar zeker langs de contouren van
de letters. Gebruik je voor de
applicatie stof die kan gaan rafelen,
dan is het handig om de stof eerst
met vlieseline te verstevigen. Dan
rafelt het namelijk niet meer. Ook
als je een applicatie nog wilt afstik-
ken is vlieseline gebruiken een
aanrader: het blijft beter zitten en
rafelt niet tussen de stiksels door.
Strijk vlieseline tegen de achterkant

van de stof -de glimmende kant is
de lijm en leg je dus tegen de kant
van de stof, knip de letters uit -
zoomtoeslag hoeft niet- en plak de
letters met textiellijm op de rug
van het jasje. Zitten de letters
erop, dan kun je ze, als je dat
mooi vindt, afstikken met de naai-
machine. Je kunt natuurlijk ook
kant-en-klare letters kopen bij de
fourniturenwinkel. De keuze is dan
wel beperkt,maar in geval van
tijdnood is het een goede uit-
vlucht: even erop strijken en het
zit vast.
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Dubbelop appliqueren 
In Hongarije appliqueren ze op een speciale manier met vilt. Je
legt twee kleuren vilt op elkaar. De motieven stik je er met de
naaimachine op waardoor de lagen meteen aan elkaar vastzitten.
Daarna knip je vlak langs de stiklijnen de bovenste laag vilt op
bepaalde plaatsen weg. De onderste laag wordt dan zichtbaar.
Om het jezelf iets makkelijker te maken, kun je de tekening met
het motief, op de lagen stof rijgen. Je stikt met heel kleine steekjes
precies op de tekenlijnen, dus op het papier. Ben je klaar, dan
scheur je het papier er voorzichtig af. Scheelt je een patroon
overnemen. 

Afbeelding op stof strijken
Ook leuk: een ontwerp, foto of tekst uit je computer op zogenoemd
transferpapier printen (te koop bij Hema of computerzaken), zodat
je de afbeelding op de stof kunt strijken. Let erop teksten in spiegel-
beeld uit te printen. 
Was en droog het kledingstuk dat je wilt gaan bestrijken, dan hecht
de afbeelding beter. Leg het transferpapier met de geprinte
afbeelding op het kledingstuk. Bedek dat met bakpapier. Daarna
strijk je 10 tot 12 seconden stevig met draaiende bewegingen
over het bakpapier. Haal het bakpapier weg, laat de stof afkoelen
en haal dan heel voorzichtig het transferpapier weg. Het fixeren
van de afbeelding doe je door het plaatje weer af te dekken met
bakpapier en er weer 10 tot 12 seconden overheen te strijken.
Niet te hard drukken. Haal daarna het hete bakpapier voorzichtig
weg. Door het fixeren blijft de afbeelding in de was beter bewaard.
Een kledingstuk met afbeelding mag niet meer in de droger. Je kunt
de stof met applicatie naderhand binnenstebuiten wassen op 40
graden.

Inspiratie nodig voor applicaties? Kijk eens op de site van 
de Britse Vogue. Daar vind je alle shows van de grote mode- 
ontwerpers. www.vogue.co.uk

Workshops textiel (bewerken) volgen van professionele 
ontwerpers? Dat kan bij het Textielmuseum in Tilburg. 
www.textielmuseum.nl
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Tashanger
Knip uit twee kleuren vilt een
figuur, wat je maar wilt. Stik
deze op elkaar, maak er een
gat in met een perforator en
steek er een sleutelring door-
heen. Zie daar je tashanger.
Ook voor sleutels, kettingen etc.

ZO GEPIEPT!
Boekje kaften
Neem een goedkoop opschrijfboekje
met harde kaft, kies een stof waar-
mee je het boekje wilt kaften, en
knip de vorm alvast een beetje uit.
Knip de applicatie uit Plak de appli-
catie op de plek waar je ’m hebben
wilt, en stik met de machine af. Dat
kan prima in een zigzagsteek. Leg
nu het ruitjesstofje voor je neer, leg
het boekje erop en knip de stof uit
zoals je vroeger het kaftpapier
uitknipte. Maak twee knipjes bij de
rug en knip een driehoekje uit bij de
hoeken. Sla de stukjes bij de rug
naar binnen en plak vast met
textiellijm. De rest sla je net als bij
gewoon kaften naar binnen. Plak
vast met textiellijm. Plak nu de
eerste en de laatste twee pagina’s
over de binnenkant van de kartonnen
kaft heen. Zo is het heel keurig
afgewerkt en ziet niemand hoe
slordig het daaronder eigenlijk is.

MEERINFO

Knopen
Neem een wintermuts en koop
allerlei verschillende knopen.
Naai die op de rand van de
muts. Of op een sjaal of 
stoffen tas.
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Gewoon is een ontwerpbureau in woonproducten, mode- en
kinderartikelen. Loes Wagemans is eigenares. Favoriet materiaal-
gebruik is vilt, een van de oudste vormen van textiel. Gewoon
staat voor tijdloos, Nederlands, ambacht, producten voor dagelijks
gebruik en kleur.

Eigenares Loes Wagemans:“Dit picknickkleed is niet in de felle
kleuren vormgegeven die je normaal verwacht bij een picknick-
kleed, maar juist in een kleurengamma van zwart en grijstinten. Uit
ons vooronderzoek naar beelden en sferen, kwam het idee om een
nieuw soort Delfts blauw toe te passen. Zwart te combineren met
een sfeertje van moderne Hollands Glorie. De stoffen die we
gebruikt hebben zijn onder andere Hollandse stoffen, een deel
van een tafelkleed, een boerenruit. Je kunt het kleed voeren of
ervoor kiezen dat niet te doen. Zonder voering is het een tafelkleed.
Het kleed is makkelijk te maken. Alleen bij het knippen moet je
goed opletten. Daarna hoef je alleen nog maar de lappen op en
aan elkaar te stikken. Het leuke van dit ontwerp is dat je er
allerlei variaties van kunt maken. Helemaal in roodnuances bij-
voorbeeld. Je krijgt met de ton-sur-toncombinaties een ingetogen
en bijzonder kleed. Je kunt er ook een heel persoonlijk kleed van
maken, bijvoorbeeld van oude gordijnen die bij je thuis hebben
gehangen. Of je gaat naar een tweedehandswinkel om daar oude
tafellakens en tweedehands beddengoed te scoren. Door je eigen
draai aan het kleed (of aan zelfgemaakte kleding) te geven, breng
je je eigen stijl naar buiten en presenteer je zo je persoonlijkheid.”

www.gewoon.nl

KIJK VOOR DE

BESCHRIJVIN
G OP

BLZ. 00

BENODIGDHEDEN
stofschaar
stofkrijt
spelden
meetlint
diverse stukken stof
fyberfill (140 x 180 cm) indien je er een
picknickkleed van wil maken
vliegerstof (140 x 180 cm)
naaimachine

ZELF MAKEN!
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S Jessica van den Heuvel studeerde in 2001 af aan de Design
Academy richting Man and Wellbeing. In 2002 begon ze haar
eigen bedrijf ‘Instincts’ omdat ”ontwerpen als een instinct is,
een aangeboren afwijking”.  

“Ik hou ervan oude handwerktechnieken te gebruiken en die
nieuw leven in te blazen. Bijvoorbeeld door materialen te gebruiken
die niet voor de hand liggen. Zoals een vilten smokwerk om een
vaas mee te bekleden. Of vlechtwerk te gebruiken in kunstwerken.
Deze schommel wilde ik al heel lang maken. Schommelen is een
soort dromen. Je voelt je meteen weer kind en dat kan als ontwerper
heel handig zijn. Maar voor iedereen is het goed, denk ik. Als je
het kind in jezelf de ruimte geeft, kom je vaak tot creatieve oplos-
singen. Hier heb ik de breitechniek uitvergroot. Ik heb klimtouw
gebruikt en afgezaagde bezemstelen. Dat werkte het beste.
Elektriciteitsdraad was te stug en de dikste breipennen te klein.
En dit geeft ook het mooiste effect.”  

www.instincts.nl

BENODIGDHEDEN
30 meter (zwart klimtouw) 8 mm dik
2 gelaste ringen 35mm x 5mm
1 bezemsteel, doormiddengezaagd
1 stalen staf 8 mm dik, doormidden-
gezaagd in 2 stukken van 45 cm
2 schommelhaken voor aan het plafond

ZELF MAKEN!
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Elke van Raamsdonk is afgestudeerd aan de Design Academy.
Ze is nu freelance ontwerpster. Sinds januari 2005 produceert
Karlsson haar Digibell en momenteel is Elke bezig haar afstu-
deerwerk Binnenin in productie te brengen.

“Tijdens mijn studie heb ik een workshop manden vlechten
gevolgd. Naar aanleiding daarvan heb ik de techniek gebruikt en
er een andere invulling aan gegeven. Ik heb met tricot gevlochten,
met karton, met ijzerdraad en met vodden. Maar het vlechten met
tuinslang en waslijndraad, zoals ik heb gedaan met deze mand,
had het leukste effect. Het mooiste is om met contrasterende
materialen te vlechten, dan krijg je een apart resultaat. De
picknickmand wordt dan van een truttig ding ineens stoer. Het is
niet heel erg ingewikkeld om te vlechten. Je moet vooral weten
hoe je de basis moet opzetten. Als je die eenmaal hebt, kun je de
rest van het geraamte invullen en ben je zo klaar. Het opzetten
van het geraamte kost wel veel tijd. En waslijn is stroef, ik heb
me een keer flink gesneden met het snijden van de tuinslang. 
Als je zit te vlechten, voel je je eigenlijk een beetje een bordurende
oma. Terwijl het wel fijn is om te doen, het is eigenlijk een
constante herhaling van bewegingen, net als breien. Als de mand
af is, is het zelfs jammer. Het geeft meer voldoening zelf iets in
elkaar te zetten, dan een mand te kopen bij Xenos.”

www.elkewebsite.nl

BENODIGDHEDEN
5 meter tuinslang (zowel transparant of
in diverse kleuren en patronen
verkrijgbaar)
5 rolletjes waslijndraad a 20 meter, in
diverse kleuren
Meetlint of lineaal, kniptang, stanley-
mesje oid (pas op, hier kun je je akelig
mee snijden!), snijmatje, lijm
Eventueel kunstbloemen om de mand
achteraf nog extra te versieren.
(Voor de basis kun je natuurlijk ook
andere materialen kiezen zoals riet en
draad)

ZELF MAKEN!
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Anne-Claire Petit studeerde aan de Design Academy. Na vier
jaar voor Esprit gewerkt te hebben, was het tijd voor haar eigen
label met accessoires. Sinds 1999 maakt ze vooral kleurige
objecten voor interieurs en voor kinderen. Altijd met de hand
gemaakt.

“Ik heb een liefde voor textiel en oude technieken. Handwerk
heeft kwaliteit en charme van zichzelf. Mijn ontwerpen zijn altijd
handwerk: gebaseerd op oude technieken, maar dan met een
moderne invalshoek. De producten laat ik in een gemeenschap in
China maken, waar de vrouwen gek zijn op handwerken. Voorheen
haakten ze daar met raffia en riet. Nu met katoen en wol voor
ons. De vrouwen werken thuis en buren werken vaak samen aan
het breien en haken. De Chinezen zijn heel goed in handwerk en
je ziet aan elk product dan ook dat het met liefde gemaakt is.
De laatste tijd is handwerk in de mode, zie je dat steeds meer
mensen het zelf gaan doen. Ik denk dat het komt doordat hand-
werken rust geeft in deze jachtige tijd. Daarnaast denk ik dat
mensen iets eigens willen maken, iets van zichzelf. In tegenstelling
tot dezelfde massaontwerpen waar iedereen in loopt. 
Voor dit boek heb ik een gehaakte rozet ontworpen, die met een
ring eraan een sleutelhanger wordt. Ik wilde iets kleins en
functioneels. Iets wat een beginner in korte tijd kan maken. Je
kunt de hanger ook aan een tas hangen, of je kunt er een speld
aan zetten en er een broche van maken. De draden onderaan de
rozet kun je weglaten of er lintjes tussen zetten, met eventueel
nog kralen eraan.”

www.anneclairepetit.nl

BENODIGDHEDEN
haaknaald nr. 5.5
witte katoen
donkerblauwe katoen
rode katoen
metalen sleutelring
rood pailletten-roosje ( fournituren-
winkel)

ZELF MAKEN!
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De in 1940 geboren Frans Molenaar begon zijn modecarrière in
Parijs. Hij deed ervaring op bij befaamde modehuizen als Guy
Laroche en Nina Ricci. Inmiddels staat hij meer dan 45 jaar aan
de top van Nederlandse haute couture. Naast traditionele en
luxe collecties, ontwerpt hij ook functionele kleding voor man
en vrouw. Zo ontwierp hij de uniformen voor de Koninklijke
Landmacht en de werkkleding voor de Haagse vuilnismannen.
Sinds tien jaar heeft hij er een nieuwe creatieve uitlaatklep bij:
‘haute verrerie’, glaskunst.

“Deze sjaal is een beetje een klassieker van me. Dertig jaar geleden
ontwierp ik ’m en hij is nog steeds even draagbaar en mooi. Ik
heb ’m gekozen omdat het een van de weinige items is die redelijk
makkelijk te maken is. Ik kan voor dit boek wel een prachtig
haute couture jasje ontwerpen, maar dat is te moeilijk voor mensen
om zelf te maken. Dit patroon kan iedereen maken. De enige voor-
waarde is dat je een beetje netjes werkt. Kies voor stof die je aan
twee kanten kunt dragen. Met de piping (het zwarte biesje) kun je
nog alle kanten op. Ook leuk is bijvoorbeeld een bontrand. Of een
rand met pompoentjes. Het leukste van zelfmaakmode is dat je er
je eigen draai aan kunt geven. Je kunt deze sjaal zo frivool of
klassiek maken als je zelf wilt.”

www.fransmolenaar.nl

BENODIGDHEDEN
3 meter stof van 1.50 meter breed die
mooi is aan twee kanten

± 16 meter satijnen piping (paspelband).

ZELF MAKEN!
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