
WERKBESCHRIJVING - Stof verven en stempelen

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Lidy: “Groen in huis is nog steeds een trend. Met dit project kleur en verf je je eigen stoffen en garens. Daarna maak je 
er een kussenhoes van. Stofverven is heel leuk om te doen en er is zoveel mogelijk met verschillende soorten textielverf, 
technieken en materialen. Ik heb voor dit project, stof, garens en band bij elkaar gezocht. Daarna heb ik deze afbenonden 
en samen met de Dylon verf in de wasmachine gedaan. Kennen jullie de kleine tinnetjes Dylon textielverf nog? Dylon heeft  
een nieuwe verpakking is nu “all in 1”. De verf zit kant en klaar in een wasbol, super makkelijk. Op de verpakking staat 
precies wat je moet doen en welke materialen geschikt zijn om te verven.  Maar denk eens “out off the box“ en 
experimenteer bijvoobeeld. het band met de kwastjes is van katoen maar gestikt met synthetisch garen dus de kwastjes 
zijn groen en het stiksel is wit gebleven. Het ene materiaal kleurt donkerder dan het andere, je krijgt dus mooie ton sur 
ton kleuren. Laat je verrassen door het resultaat. Ik combineerde het verven in de wasmachine met stempelen met  
textielverf en bladeren uit mijn tuin. Met de geverfde materialen heb ik kussenhoezen voor op de bank gemaakt. Zo kun je 
je huis hip en trendy groen maken.  

Benodigdheden:
- Dylon textielverf, Forest Green 
- Dylon Olive green
- Lilian Canvas stof wit
- Franjeband katoen wit
- Kwastjesband wit
- Band
- Durable Cosy wit 
- Durable Double four wit
- Gutermann garen in bijpassende kleur, na het verven
- Variotang
- Colorsnaps
- Drukkers koperkleurig.
- (lingerie) waszakjes
 
Benodigdheden om de stof te bestempelen:
- Textielverf
- Bladeren, (bladeren die in de winter groen blijven zijn zeer geschikt om mee te stempelen, door de gladde wat vettige 
structuur wordt de verf niet opgenomen door het blad.)
- Kwastjes
- Een schoteltje, bakje of een stuk aluminiumfolie voor de verf

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Werkwijze stofverven met DYLON:
Was de stof van te voren.
Maak van de bolletjes garen strengen. Doe dit met een wol haspel of om bijvoorbeeld een stoelleuning heen. Je kan ook 
vragen of iemand wil helpen en dan om diegene zijn armen heen wikkelen.

Het afbinden kan je op heel veel manieren doen bijvoorbeeld met draad, touw of (post)elastieken etc.  Zelf vind ik 
postelastieken heel fijn werken. Wikkel je met touw, knoop de uiteinde goed vast.
Bind zo strak mogelijk af, omdat je in de wasmachine een wasprogramma afwerkt kan de verf goed indringen en dat is nu 
net wat je niet wil. Door strak af te binden voorkom je dat de verf overal doordringt.

Ik stop alle materialen afzonderlijk in waszakjes om te voorkomen dat alles in de knoop raak

Stof verven: 
Vouw de stof, je vouwt de stof b.v. als een harmonica heen en weer, ongeveer 5 cm breed, je hebt nu een strook van 5 cm 
breed. vouw de gevouwen strook nu nog een paar keer dubbel. Bind dit pakketje af met garen, touw of elastieken.
Je kan de stof ook als een prop bij elkaar binden. 

Garens verven:
Bind de strengen af met elastieken of een andere soort draad dan waar het garen van is (omdat andere materiaal een 
andere kleur krijgt tijdens het verven, kan je het afbind garen na het verven makkelijker verwijderen). Wikkel de draden of 
elastieken kriskras over de streng of wikkel met gelijke afstand. Zo krijg je verschillende resultaten.

Het band doe je losjes in een waszakje, goed dicht knopen.

De hoeveelheden stof en verf op de verpakking zijn aan gegeven voor het verven van egaal gekleurde stoffen omdat dat 
hierbij juist niet de bedoeling is kan je spelen met de hoeveelheden stof en verf.

Ik heb ongeveer 600 gram droge stof en 3/4 van de hoeveelheid verf gebruikt. De overige verf heb ik in een afgesloten pot 
gedaan, de wasbol kan je nog een keer gebruiken met de overige verf.

Verf de materialen op het wasprogramma volgens de gebruiksaanwijzing.
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Werkwijze stof stempelen:
Tip: Oefen eerst op een proeflapje!

Breng wat verschillende kleuren textielverf aan op je schoteltje, meng met een kwastje voorzichtig de verf een klein beet-
je, met het insmeren van het blad meng je de verf vanzelf nog meer.
Smeer een blad in met de verf , zorg dat de verschillende kleuren nog zichtbaar zijn voor een natuurlijker effect.

Draai het blad met de verf op de stof en druk voorzichtig aan. Kijk welk effect je het mooist vindt, aandrukken of wrijven.  
Controleer voorzichtig of alle verf op de stof is over genomen. Breng  wat verf aan op het steeltje en druk deze aan op de 
stof. Verwijder het blad. 
Plaats de afdrukken naar eigen inzicht willekeurig op de stof of maak een strak, symmetrisch  patroon.

Laat de verf goed drogen, strijk daarna de stof aan de achterkant om de verf te fixeren.

Van de geverfde en bedrukte stoffen maakte ik verschillende kussenhoezen. Op CraftKitchen vind je verschillende 
werkbeschrijvingen om kussenhoezen te maken. 

Tip: om het band langs de hoezen te naaien, rond de hoeken af met behulp van een cirkel, (kopje, schoteltje, dekseltje)
dit maakt het makkelijker om het band er mooi aan te zetten.
Met de drukkers maak je een makkelijke sluiting.

De geverfde garens zijn een mooie aanvulling, brei hier ook een kussenhoes van en je maakt je eigen Urben Green 
collectie.

Veel plezier.

Liefs Lidy
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