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

Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos van IKNT 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.

Maartje: Sinds 2 jaar wonen wij in een oude stadswoning in de Zwolse binnenstad. De basis op de boven verdieping staat; 
betonlook vloeren en strakke witte wanden. En dat was het dan ook…. Tijd voor wat meer sfeer! Ik ging aan de slag met 
dit tie dye wandkleed en voegde nog wat freestyle borduren toe voor meer textuur. Door 2 kleuren verf te mengen 
ontstond de ‘mauve’ kleur waar ik zo dol op ben! Zo creëer je echt iets unieks! 

Benodigdheden: 
- 1 meter Restyle canvas wit (kleur nr 089)  
- Marabu Easy color 1x kleur 265 Olive en 1x kleur 263 Light Pink 
- 1 bol Durable Coral kleur Liver 
- Houten stok (diameter 15mm) 87 cm lang 
- Naaimachine 
- Borduurnaald 
- Schaar
- Oude pan gevuld met 2 liter water
- Plastic handschoenen
- 2 elastieken
- Klus tape 
- 2 doppen (bijvoorbeeld van een jampot o.i.d.)

LET OP! Zie voor de werkfoto’s de volgende pagina.

Knip de canvas stof op maat; 90 x 115 centimeter. 
Vouw een zoom van 1 cm breed over alle zijden (foto 1) en herhaal dit nog een keer (foto 2), stik de zomen door op de 
naaimachine. 
Vouw de stof dubbel aan de lange kant (foto 3). Vouw vervolgens een stuk van ca. 10 cm naar beneden (foto 4). Keer het 
geheel om (foto 5) en vouw weer ca. 10 cm naar beneden. Ga zo door (omkeren en vouwen) totdat je 1 strook over hebt 
(foto 6). Vouw nu aan de zijkant een driehoek naar binnen, keer om en vouw weer een driehoek (foto 7). Herhaal dit tot 
het eind. Je hebt nu een stapeltje stof in een driehoekvorm (foto 8).  
Zet de 2 punten goed vast met de elastieken. De doppen leg je op het midden (beide zijden) en zet ze vast met klustape. 
Zorg dat het er goed strak omheen zit (foto 9). Als je het te losjes doet komt er veel verf in de stof en zal het effect anders 
zijn. 

Doe nu je plastic handschoenen aan en zet de pan met water op het vuur. Voeg 2 theelepels Light Pink en 1 theelepel 
Olive verf toe. Roer het goed door en zorg dat het water net niet kookt. Leg je pakketje stof erin en druk het helemaal 
onder water. Laat het zo’n 3 a 4 minuten in het water liggen. Hoe langer in het water hoe dieper de kleur (foto 10). 
Haal de pan van het vuur, verwijder de elastieken en de doppen, spoel het geheel goed na totdat het water helder is en 
laat het drogen. 

(foto 11) 
Kies nu 3 plaatsen in de stof waar je iets wilt borduren. Ik tekende heel licht met potlood een vorm en borduurde dat 
vervolgens. (foto 12)
Vouw aan de bovenkant 5 cm naar beneden (verkeerde kanten op elkaar) en rijg daar met de borduurnaald je katoen-
draad doorheen. Je hebt nu een opening gemaakt waar de stok doorheen gaat (foto 13). 
Knoop nu een stuk katoendraad van ca. 100 cm vast aan beide zijden van de stok en hang je werk op! 
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