
2
Hoofdstuk 2

Je hebt je zelfgeborduurde jurkje aan, je lievelingsmuziek staat keihard. Vriendinnen
dansen door de kamer. Flesje rosé opengemaakt, en nog één, hola, nou ja, die vlek

gaat er wel weer uit, of misschien ook wel niet, maarre... is er nog rosé? 

ROSÉ &
SIGARETTEN
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Bij borduren denk je waarschijnlijk niet direct
aan hippe T-shirts of modern servies. Toch is
borduurwerk de laatste jaren allesbehalve
stoffig gebleken. Ook jij kunt iets borduren waar
je nooit aan gedacht hebt.
Het enige wat je nodig hebt om te kunnen borduren is naald en
garen. En natuurlijk iets om op te borduren. Dat kan een voor-
gedrukt patroon op zogenoemd stramien zijn, een zelfgetekend
patroon op stof of stugge stof met grote gaten waar je makkelijk
op kunt werken. Maar in wezen kun je overal op borduren waar
gaten in zitten of waar je met je naald gaten in kunt maken.
Metalen voorwerpen met gaten erin, porseleinen borden, vazen, 
T-shirts, onderbroeken, jasjes, rokken, noem maar op.
Er bestaat speciaal borduurgaren: splitgaren, zogenoemd omdat je
de draadjes kunt splitsen, zodat je met net zulk dik garen kunt
werken als je wilt. Vaak wordt voor traditioneel borduurwerk
(split)zijde gebruikt, maar in principe kun je alles gebruiken om
mee te borduren: dikke wol, ijzerdraad, het maakt niks uit, als 
het werkt, dan werkt het.
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De techniek

BORDUREN
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DE STEKEN
De kruissteek
Borduren doe je met steken. Echt simpel is de kruissteek. Het
zijn twee schuine steken die elkaar kruisen. Het mooist is het als
je alle kruissteken op dezelfde manier maakt. Dus dat de boven-
ste steek altijd dezelfde kant op wijst. Wij beschrijven hier de
kruissteek waarbij de bovenste draad van linksboven naar rechts-
onder wijst.

Splijt het garen als het nodig is. Begin met een los eindje. Begin
linksonder en steek de naald van achter het werkje door naar
voren. Steek dan de naald twee draden hoger rechtsboven weer
naar de achterkant en via de linkerbovenhoek direct weer door
naar de voorkant (figuur 1 – kruissteken van verschillende groottes).
Voor de volgende steek ga je nu schuin naar rechtsonder en steekt
de naald door het stramien naar achteren en gaat naar de plek
van de volgende steek.
Wil je een rijtje van kruissteken maken? Het makkelijkst is eerst
een rij halve kruissteken te maken en op de terugweg de kruisjes
af te maken (figuur 2).
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Tip:
Probeer eerst zoveel mogelijk
een deel in dezelfde kleur te
borduren. Dan hoef je niet
steeds een andere kleur garen
erbij te nemen.

figuur 1 figuur 2

          



Begin aan de rand van de stof. Maak verticale steken van boven
naar onder of andersom. Haal de naald dan door de lus die
ontstaat en trek de draad aan. Zorg ervoor dat de draad na het
uitsteken steeds onder de naald ligt (figuur 3).

De kettingsteek
Een kettingsteek is eigenlijk een losse lus op de stof, die wordt
vastgehouden door de volgende steek. Maak een lus en steek de
naald weer in hetzelfde gaatje terug, zet de lus vast met een vol-
gende steek. (figuur 4).

De rijgsteek
De rijgsteek is ook al zo’n makkelijke. Je steekt van de onderkant
van de stof naar boven, een eindje verder steek je de naald door
de stof heen naar beneden, een eindje verder weer naar boven en
zo ga je door. 
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Je kunt werken van rechts naar links, of van boven naar beneden
(of van beneden naar boven). Als je de volgende regel wilt maken,
let dan bij het draaien van het borduurwerk op, dat je bovenste
draad van de kruissteek nog steeds in dezelfde richting wijst.

Kruissteken oversteken
Als je een grote ‘sprong’ moet maken om van de ene plek naar de
andere te komen, dan is het soms mooier om de steek eerst af te
hechten en dan op de volgende plek opnieuw te beginnen. Als je
dunne stof gebruikt, zie je namelijk heel goed de lange gekleurde
draad door de stof schijnen.

De halve kruissteek
Ook bij deze steek is het ’t mooist als alle halve kruissteken
dezelfde kant op wijzen. Maar of jij dat ook op deze manier wilt
doen, dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten.

Laat een stukje draad vrij aan de achterkant, dat je later wegwerkt.
Begin linksonder en steek de naald van achter door het werkje
naar de voorkant. Steek dan de naald schuin naar rechtsboven en
twee draden hoger weer naar de achterkant. Steek daarna de
naald naar het vakje links naast de rechterbovensteek en maak de
volgende halve kruissteek omhoog. Je werkt dan van beneden naar
boven (of van boven naar beneden, ’t is maar hoe je het bekijkt...) 

De festonsteek
Met de festonsteek kun je een rand van stof afwerken en er een
gladde en stevige rand aan maken, je kunt er ook mee appliqueren.
De festonsteek lijkt ingewikkeld als je naar de uitleg kijkt, maar is
juist erg makkelijk. Even proberen, dan heb je het zo te pakken.

Kunstenares Petra
van der Steen:
“Borduren geeft
rust en ruimte”

Kunstenares Petra van der Steen borduurt
verdrietige, schrijnende teksten en
afbeeldingen op gebruikt textiel.

“In het jaar 2000 trof ik tijdens een
tentoonstelling over de Japanse bezetting
tussen alle artefacten een klein, bijna
onooglijk lapje aan. Een borduurseltje
gemaakt door een Nederlandse vrouw in
een Jappenkamp. Namen (van haar
kinderen en geliefden?), dagelijkse voor-
werpen, bomen en bloemen geborduurd
van restjes draad. Misschien verzameld
uit vodden, uit een mouw getrokken, van
de grond geraapt. Ik dacht: wat een
moeite en gefrutsel, of iemand onder die
omstandigheden niets beters te doen
heeft. Maar ik zag ook dat dat kleine
lapje een heel verhaal vertelde. Zie het
als een troostlapje: onder barre omstan-
digheden je concentreren op dat wat de
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moeite waard is. Zo moet het zijn.
Ik ben geïnteresseerd in narigheid, het
leven zit er vol mee: je staat op en de kat
ligt dood achter het gasfornuis, een
geliefde gaat ervandoor, de tijd verstrijkt
en je wordt nooit meer dat leuke meisje
dat je ooit was. Je kunt er niet omheen,
dus moet je er doorheen. Tegenspoed
geeft iets wat we misschien harder nodig
hebben dan voorspoed en vrede: de uit-
daging. Zo kan borduren een vorm van
sublimeren zijn.
Het is een stug en traag gebeuren, die
draad steeds maar door de stof halen.
Het gaat langzaam en je krijgt geen
vloeiende, spontane lijn zoals bij een
tekening, maar wat erop moet, komt
erop. Het handschrift is daarbij onder-
geschikt aan de betekenis van het beeld.
De handeling, en als het goed is ook het
eindproduct, bieden troost. Borduren
geeft rust en ruimte tot contemplatie.
Borduren is goed voor de mens.”

www.c104.nl

figuur 3 figuur 4
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HANDIGE SPULLEN
Krijt of een verdwijnstift
Je kunt een eigen borduurontwerp op stof of stramien tekenen
met krijt of een zogenaamde verdwijnstift (te koop bij hobby- en
fourniturenwinkel). Je kunt dan met bijvoorbeeld een kettingsteek
de lijnen volgen. De stift verdwijnt vanzelf in de was. De lijntjes
van een verdwijnstift zijn niet heel lang houdbaar op de stof, dus
je moet snel opschieten met borduren.

Overtrekpapier en textielcarbon
Zie je in een boek een mooie tekening die je wel zou willen
borduren op een shirt of zo? Neem de tekening dan over op
overtrekpapier. Daarna pak je textielcarbon (te koop bij hobby- 
en fourniturenzaken). Leg dit carbonpapier tussen de stof en het
overtrekpapier en trek de afbeelding opnieuw over. Zo komt de
afbeelding op de stof te staan. Borduur de tekening dan bijvoor-
beeld een beetje losjes met een volle draad splitgaren op de stof,
als je wilt dat de stof nog blijft meerekken. Je kunt een makkelij-
ke platsteek kiezen om de afbeelding in te vullen, maar andere ste-
ken kun je natuurlijk ook gebruiken. Je kunt natuurlijk ook uit de
losse pols zelf een tekening maken op het carbonpapier. Nadeel
van textielcarbonpapier is dat je de tekening niet meer uit de stof
kunt wassen.

Bordurende, 
zwijgende mannen

Kunstenares Anne Verhoijsen maakte in
2000 Splitzij, een performance met
borduren als uitgangspunt. Ze zette
honderden mannen in pak in groepjes
van vier aan het borduren, onder andere
in de etalage van De Bijenkorf. Iedere
borduursessie duurde een uur en de
mannen mochten niet met elkaar praten.
Zo zaten de mannen in kringetjes van
vier zwijgend te werken aan een tafelkleed
met geborduurde bloemen dat later
geveild werd voor een goed doel. Het
zien van de bordurende, zwijgende
mannen in pak in een openbare ruimte
werkte vervreemdend. “Borduren is altijd
gezien als een typisch vrouwelijke bezig-
heid. Door nu eens mannen met naald en
draad aan het werk te zetten, werden de
rollen omgedraaid. In combinatie met de
stereotype mannelijke kleding die ze
droegen, werden mensen zich er plotse-
ling van bewust dat de dingen niet altijd
zijn wat ze lijken,” zegt Anne Verhoijsen.

www.verhoijsen.com
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Schaartje
Een klein schaartje voor de draden is handig. Gebruik ’m alleen
om draad en stof mee te knippen, dan blijft ’ie lekker scherp.

Borduurmachines
Zelfs de meest eenvoudige naaimachines hebben ook een
borduurmogelijkheid. Maar er zijn ook supergeavanceerde
borduurmachines, eigenlijk computers. Je stopt een kaart met 
een patroon in de borduurmachine en hup, daar slaat ’ie aan het
borduren. De meest ingewikkelde patronen komen op de stof te
voorschijn. Je moet er wel bij blijven om af en toe de kleur van 
de draad te verwisselen. Lijkt zo’n borduurmachine je wat? Bij de
meeste naaimachinedealers kun je een cursus borduren met de
machine volgen om te kijken of zo’n machine iets voor je is.

Eigen foto als borduurpatroon
Er bestaan speciale computerprogramma’s zoals Color Picture
Stitch, waarmee je een eigen foto of tekening om kunt vormen tot
een borduurmotief. Je gebruikt je digitale camera of scant je
afbeelding meteen in het programma. Een paar keer klikken met
je muis en je hebt je borduurmotief te pakken.
Je kunt je foto ook meteen laten omzetten tot een heel borduur-
pakket dat je met de hand gaat verwerken. Naald, draad en
borduurzijde in de juiste kleuren worden er dan bij geleverd.
Bijvoorbeeld bij de BorduurGigant (www.borduurgigant.nl) of kijk op
www.mindscape.nl voor een programma.

is waarschijnlijk een sentimentele, 
omdat de merklappen gemaakt zijn door
kinderen. In onze vereniging brengen wij
liefhebbers van merklappen bij elkaar.
Ook geven wij patronen uit van antieke
merklappen en ontwerpen we zelf nieuwe
patronen.”

De Amerikaanse kunstenares Kate
Westerholt borduurt ook merklappen
(soms acht uur achter elkaar op een
dag), maar dan merklappen van nu. Voor
de Britse Vogue ontwierp en borduurde
ze bijvoorbeeld een merklap met de
tekst: Blingin’ Innit? “Ik wilde een
merklap maken over een modern leven,
rock ’n roll. Ik hou van ironie en daarom
gebruik ik op hip-hop geïnspireerde
slogans op een merklap”, aldus Kate
Westerholt in Vogue. 

www.merklap.nl
www.katewesterholt.com
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Overtrekpapier en strijkpotlood
Je kunt ook werken met strijkpotlood, dat krijg je wel uit je stof
gewassen. Als je zelf iets wil tekenen om te borduren, maak je
met strijkpotlood een tekening op overtrekpapier. Dan leg je het
overtrekpapier met je tekening op de stof (de tekening zit nu aan
de onderkant). Pak je strijkbout en strijk over het papier zodat de
lijntekening in de stof wordt gestreken.
Gebruik je een afbeelding uit een boek, dan trek je die eerst met
gewoon potlood over op overtrekpapier. Dan draai je het vel om en
trekt de lijntjes op de andere kant na met strijkpotlood (anders
komt je afbeelding in spiegelbeeld op de stof). Draai het vel weer
om en leg de kant met het strijkpotlood op de stof. Strijkbout
eroverheen en borduren maar.

Een borduurraam
Handig bij het borduren is een raam of borduurring waar je de
stof overheen spant. Zo borduur je op een plat, strak stuk. Anders
trekt je stof misschien krom of naai je misschien twee stukken
stof aan elkaar.

Borduurstramien
Om een motief bijvoorbeeld op een T-shirt te borduren, neem je
een stukje borduurstramien zoals kaaslinnen (te koop bij hobby-
en wolwinkel), en een borduurnaald met een punt omdat je door
twee lagen stof heen gaat borduren. Je neemt het patroon over op
het stramien, legt het stramien op het T-shirt en borduurt je
motief. Steek zowel door het stramien als door de T-shirtstof
heen. Het stramien geeft je houvast en zorgt ervoor dat je steken
allemaal even groot zijn. Als je klaar bent met het motief, trek je
de draden van het stramien eruit.

Merkwaardig:
merklappen tonen
een gezicht

Janny van der Torre is bestuurslid van
Vereniging Merkwaardig, een vereniging
voor liefhebbers van merklappen.

“Merklappen zijn borduurwerken die zijn
gemaakt door jonge meisjes van zeven tot
twaalf jaar, om te oefenen voor het echte
werk: het merken van hun uitzet. Als je
merklappen bekijkt, zit er altijd een
opbouw en een verhaal in. Aan het letter-
type en kleurgebruik zie je waar de
merklap is gemaakt. Je kunt uitzoeken
waar het meisje heeft gewoond en wie
haar vader en moeder waren. De motieven
die de meisjes gebruikten hadden vaak te
maken met hun dagelijks leven. Op
merklappen staan veel motiefjes door
elkaar of ondersteboven. Dat was niet
erg, want een merklap was geen borduur-
werk om aan anderen te laten zien, maar
iets wat je in de kast liet liggen om eruit
te halen als je het nodig had. De reden
waarom er zoveel bewaard zijn gebleven
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INFO

www.bazaarbizarre.org: oprichter van deze site is de potige Amerikaan
Greg -vol piercings en tatoeages- der Ananian, die vindt dat handwerken
echt niet alleen voor oma’s is, en toe is aan verandering. Niet alleen
zette hij de site op, ook is hij oprichter van een grote handwerkbeurs,
Not-Your-Granny’s-Craft-Fair Bazaar Bizarre, die in heel de Verenigde
Staten wordt gehouden. Met handwerkwedstrijden en de hele rataplan.
Ananians borduurwerk? Doodshoofden en spreuken als “Fuck You”.
Inderdaad, not your granny’s craft. En ook Greg der Ananian heeft een
handwerkboek geschreven: Bazaar Bizarre. Not Your Granny’s Craft
Book. Te verkrijgen via de site.

www.extremecraft.com: leuke handwerkprojecten.

www.craftster.org: dit is de website van een van de medewerksters van
Not-Your-Granny’s-Craft-Fair Bazaar Bizarre Leah Kramer. De meest
grappige en wilde handwerkprojecten staan erop. Voorbeeldje? Enge
maskers, een gebreid darmstelsel en gebreide tampaxhulzen.
Craftster.org heeft ook al een eigen boek gemaakt: The Craftster Guide to
Nifty, Thrifty, and Kitschy Crafts: Fifty Fabulous Projects from the Fifties and
Sixties.
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Borduurservice
Geen zin om zelf met naald en draad aan te slag te gaan en toch
graag je T-shirt geborduurd zien? Google op een borduurservice bij jou
in de buurt. Je kunt er bijna alles laten borduren op je shirt, hand-
doek, theedoek of welk textiel je ook maar wilt. Wel gaan ze bij letters
vaak uit van standaardlettertypes. Heb je een afwijkende letter of
vorm, bijvoorbeeld een logo, dan moet het ontwerp omgezet worden in
letters voor de borduurmachine. Daar betaal je meestal een bedrag per
vierkante centimeter voor. Bij borduurservices kun je vaak ook shirts
laten zeefdrukken of bedrukken met letters van vinyl.

www.SubversiveCrossStitch.com: wie denkt dat je met splitgaren en
kruissteken alleen maar beren en bloemen kunt borduren, moet eens
een kijkje nemen op deze site waar teksten als “Fuck You”, “Babies
Suck”, “Homo Sweet Homo” en “Shut the Fuck Up” als borduur-
patroon zijn te bestellen. Julie Jackson, de vrouw achter Subversive
Cross Stitch, heeft meteen maar een boek geschreven met 30 patronen,
ook te bestellen op de site.
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ZO GEPIEPT!
Borduren met sterren
Koop een jurk, shirt, of tafelkleed
van stevige stof en borduur daar
her en der met zilverdraad zilveren
kruisjes op. Of borduur op deze
manier de lievelingsonderbroek van
je vriend, of een stropdas.

ZO GEPIEPT!
Maak een foto van iets, en laat hem
omvormen tot borduurpakket. Ook
leuk om weg te geven. Laat een foto
van het idool van je vriendin om-
vormen tot borduurpakket. En geef
haar bijvoorbeeld een borduur-
pakket van Peter R. de Vries cadeau
voor op haar kussen. Of doe als
kunstenaar Berend Strik. Die borduurt
pornografische foto’s uit Playboy en
Penthouse. Zo heeft hij ook een foto
van de Italiaanse pornoster/politica
Cicciolina geborduurd. Op de foto
zit La Cicciolina gehurkt terwijl ze
een hand voor haar blote kruis
houdt. Volgens Strik vielen de
betekenis van het borduren en die
van het pornoplaatje samen.
“Afstandelijk voyeurisme werd
lichamelijke sensualiteit door steek
voor steek met de naald het deel te
doorboren dat zij verborgen wilde
houden.” www.berendstrik.nl

Peter R. de Vries-kussen
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Daryl van Wouw (master in mode) maakt modecollecties die een
mix zijn van verschillende culturen, stijlen en smaken. Hij trekt
zich niets van bestaande kaders aan. Hij liep stage bij Mart
Visser en Donna Karan, en is nu bezig met het opbouwen van
zijn eigen collectie. Hij heeft een aantal trouwe fans onder
Bekende Nederlanders.

“Ik heb dit idee voor de cirkelrok ontwikkeld voor een collectie
van een paar seizoenen geleden. Ik ben gefascineerd door geome-
trische vormen, vandaar de cirkels. Ik wilde iets voor elkaar krijgen
zonder te naaien. Met dit gegeven in het achterhoofd heb ik dit
concept ontwikkeld. Het ontstaat uit het niets. Je hoeft niet eens
te kunnen naaien om deze cirkelrok te kunnen maken. Je kunt
jezelf opmeten, je kiest een tailleband en begint te plakken op
een soort mal van stof. Als je het principe begrijpt ben je al een
heel eind. Het ontwerp van deze cirkelrok is heel puur. Het is
eigenlijk als een soort bouwpakket waar je absoluut niet technisch
onderlegd voor hoeft te zijn.
Wat betreft stofkeuze is iedereen vrij. Je kunt zelfs verschillende
stoffen naast elkaar gebruiken. Wat er uiteindelijk ontstaat is puur
gevoel. Ik geef de basis, de lezers ontwikkelen de rok verder zoals
zij het willen. Het is fijn als je de stof voor de cirkels niet te
zwaar kiest, anders valt de rok minder mooi. Het wordt dan zo’n
statisch ding. Als je de cirkels van zijde maakt, krijg je een mooi
frivool rokje. Heel vrouwelijk, want het valt mooi om je lichaam.
En hoe lichter de stoffen die je kiest, hoe meer je de vormen van
je lichaam kunt benadrukken.”

www.darylvanwouw.com

KIJK VOOR DE

BESCHRIJVIN
G OP

BLZ. 00

BENODIGDHEDEN
3 meter stof (voor rondjes en tailleband.
Tailleband kan je kant- en -klaar kopen
bij de fourniturenzaak)
Textiellijm

ZELF MAKEN!
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E Agnes Brinkman en Annemarie van den Eerenbeemt studeerden
eind jaren negentig af aan de Kunstacademie Utrecht, richting 
3D-design. Inmiddels hebben beiden zich gespecialiseerd in
mode- en interieuraccessoires. Onlangs maakten ze samen een
boek over breien en haken, en daarnaast doen ze diverse
stylingopdrachten.

“Samenwerken stimuleert ons scherper en creatiever te zijn. Deze
tas is een feesttas door de materialen: zilverdraad en een voering
van glimmende stof met een turquoise glans. De vorm van de tas
is eigenlijk een soort natuurlijke vorm van het haakwerk. Meestal is
de eerste gehaakte toer namelijk redelijk strak. De volgende toeren
lopen steeds wat uit. Dit effect hebben wij benut door het haak-
werk om te draaien. Nu is de onderkant van de tas breed en loopt
smaller toe naar boven. Het netgedeelte is heel makkelijk.
Sowieso is de haaktechniek van deze tas niet moeilijk. Het haken
van de tas is wel een paar uur werk. Het leuke van haken is dat je
kunt improviseren. Steken laten vallen bestaat niet. Als je een
fout maakt haal je die gewoon uit en begin je opnieuw.”

Agnes Brinkman 0252 521864
Annemarie van den Eerenbeemt  030 6573459

BENODIGDHEDEN
2 bollen zilver garen
35 x 80 cm. turquoise metallic stof
35 x 80 cm. stevigere voering stof
ca. 18 bloem kralen en kleine pareltjes
haaknaald nr. 3,5

ZELF MAKEN!
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FEESTTAS

KIJK VOOR DE

BESCHRIJVIN
G OP
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E Agnes Brinkman en Annemarie van den Eerenbeemt studeerden
eind jaren negentig af aan de Kunstacademie Utrecht, richting 
3D-design. Inmiddels hebben beiden zich gespecialiseerd in
mode- en interieuraccessoires. Onlangs maakten ze samen een
boek over breien en haken, en daarnaast doen ze diverse
stylingopdrachten.

“We hebben deze vlaggetjes in een paar uur samen gemaakt ter
gelegenheid van de bruiloft van Agnes. Om het feest een persoon-
lijke tint te geven. We hebben allerlei restmaterialen gebruikt,
stofjes met herinneringen eraan, van een oude jurk, theedoeken 
of een blouse. Het stevige gaasstof van de vlaggetjes geeft een
leuk doorzichtig effect. Het is handig om stof te kiezen die niet
makkelijk rafelt. Als je toch voor een andere stof kiest, kun je een
kartelschaar gebruiken, dan hoef je de randen ook niet om te
zomen. Je kunt knoopjes of lintjes op de vlaggetjes naaien of ze
verven met textielverf. In een middag heb je ze klaar en je hoeft
niets anders te kunnen dan te knippen en te stikken.”

Agnes Brinkman  0252 521864
Annemarie van den Eerenbeemt  030 6573459

KIJK VOOR DE

BESCHRIJVIN
G OP

BLZ. 00

BENODIGDHEDEN
1 meter gaasachtge stof
Restjes stof
Bandjes
Knoopjes
Koortje om vlaggetjes aan te rijgen
Kraaltjes om ertussen te rijgen

ZELF MAKEN!
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VLAGGETJES
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K Hans Ubbink lanceerde in 2000 zijn herenlijn en in 2001 ging

ook zijn dameslabel van start. Ondertussen heeft hij ook Blue,
een jeanslabel. ‘Something Personal’ is de ondertitel van het
label. Want kleding moet iets persoonlijks hebben en mensen
moeten zich kunnen kleden zoals ze zijn, vindt Hans Ubbink.
Hans Ubbink geeft ook sinds een jaar of drie jaarlijks een
vakantiedoeboek uit: HU.MAN HOLIDAYS.  

“Het maken van een patroon voor een vlindermouwtopje is één
van de simpelste dingen die er is. Het leuke ervan is dat je het
kunt toesnijden op je eigen wensen zonder dat je daar voor
hogeschool bouwkunde hebt gedaan. Door dat te doen wordt het
ook nog persoonlijker en origineler. Vandaar dat ik ervoor gekozen
heb je eens aan het werk te zetten. Mijn slogan is niet voor niets
‘something personal’. Bij dit ontwerp ga je eerst zelf het patroon
tekenen en dan naaien. Het is heel simpel. Natuurlijk zijn er
allerlei variaties mogelijk. En omdat het zo’n simpel kledingstuk
is, kun je er zelf mee experimenteren. Je kunt de top maken voor
feestjes, maar ook voor op het strand. Dat hangt af van de stof,
maar ook van de details: bijvoorbeeld een split en strik aan beide
zijnaden, een contrasterend zoombeleg, van applicaties die je wel
of niet toevoegt. Wijder, slanker, langer, korter, v-hals, ronde hals,
bedenk het maar. Veel plezier.”
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Heleen van der Wouden richtte in 1992 met Jacobien Hummelen
het eigen label Stigters op. Na vijf jaar keihard werken en veel
lovende kritieken besloten zij in 1997 toch de zaak op te doe-
ken. Inmiddels werkt Heleen als onderwijscoördinator bij de
Utrecht School of Product Design en houdt ze zich bezig met
zaken die betrekking hebben op het kunstonderwijs.

“Omdat ik met mijn huidige werk nauwelijks tijd vrij kan maken
om zelf te ontwerpen, vond ik het leuk me voor dit boek weer
eens te buigen over een kledingontwerp. Te meer omdat ik absoluut
geloof in de opkomst van het ‘handwerken’. Deze feestrok is
gemaakt van soepele wolvilt, een materiaal dat mensen niet direct
associëren met feest. De stof doet eerder denken aan Hollandse
klederdrachtrokken. Voordeel van vilt is dat het niet afgewerkt
hoeft te worden, waardoor je de drempel verlaagt om hier als
beginnend naaister aan te beginnen. De rok is gemaakt uit één
stuk, dus er is weinig stikwerk. En door het wikkelmodel is het
maatbereik wat groter. De versiering met kraaltjes geeft de rok een
persoonlijk en ‘handgemaakt’ karakter.
Vanzelfsprekend kun je de rok ook van ander materiaal maken
(tricot, satijn) en kun je je uitleven met borduren. Zo kun je het
ontwerp aanpassen aan jouw wensen. Voor mij ligt de charme 
van naaien in het omvormen van een platte lap stof tot een drie-
dimensionaal product dat je ook nog ’s kunt aandoen. Dat geeft
een kick. En een avondje achter een snorrende naaimachine
ontspant vaak meer dan een avond zappend voor de tv.”
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