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Liza: “Bijna iedereen heeft wel iets in de kast liggen waarvan je denkt wat moet ik met dit kledingstuk. Het is nog goed,
maar die kleur… In mijn geval hadden mijn moeder en ik dit met een paar vesten. Ze zagen er prima uit en de maat was
goed, maar de kleur… Door je kledingstuk een verfbad te geven is het resultaat zo verbluffend dat het er weer als nieuw
uitziet en je het weer fijn kan combineren”.
Benodigdheden:
Kledingstuk naar keuze
Marabu EasyColor Textiel verf
Roestvrijstalen bak (ik gebruikte onze soeppan)
Hoe ga je te werk:

Nadat je de kleur(en) hebt aangeschaft, lees je goed de gebruiksaanwijzing op het zakje van Marabu EasyColor en je kunt
aan de slag gaan. Zorg dat je kledingstuk gewassen is zonder wasverzachter. Dit voor een zo goed mogelijk eindresultaat.
Het idee om een verwaarloosd vest te gaan verven kwam op terwijl ik afgelopen december met de adventskalender bezig
was. Ik had de adventskalender ge- dip-dyed in kleur 068 donkergroen toen ik moest denken aan mijn vaal groene vest.

v

Nadat ik de adventskalender had ge-dip-dyed stopte ik mijn vaal groene vest in de pan en volgde de gebruiksaanwijzing
op de verpakking. Het eindresultaat was verbluffend. Het vest heeft nu een mooie diepgroene tint en blijft mooi na
verschillende wasbeurten. Dit experiment ‘smaakte’ naar meer en zo moest ook een wit vest eraan geloven, want wit
blijkt niet helemaal mijn kleur.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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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Het kleurassortiment is groot, maar toch ontbraken er een paar kleuren die ik wilde toepassen dus ging ik het
experiment aan en mengde een aantal kleuren. Zo gebruikte ik voor een okergeel/caramel kleur een mix van 020 geel
en een half zakje 046 midden bruin.
Hierboven zie je mijn test lapjes voordat ik het vest in de pan deed.

Zo kreeg het witte vest een fijne metamorfose.
Het rode vest wat mijn moeder weg wilde
doen, gaf ik een donkere kleur door 031
rood en de andere helft van het zakje 046
midden bruin met elkaar te mengen. Het
resultaat is een mooie donkerrode brique
kleur.
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Een ander vaal blauwgroen vest (nog een krijgertje van mijn moeder) kreeg een verfbad van een mix van 068
donkergroen met 053 donkerblauw. Zo kreeg dit vest een prachtige petrol kleur.
Je merkt dat ik erg enthousiast ben over het experiment en het mooie eindresultaat. Het combineren met mijn huidige
gaderobe voelt als een feestje.

Wat je ook nog zou kunnen doen om je kledingstuk een extra oppepper te geven, is bijvoorbeeld er andere
knoopjes op te zetten of met Durable borduurgaren leuke accenten aanbrengen zoals Nienke Landman van Mooi van
Draad doet op bijvoorbeeld vesten en sokken. Er is zoveel mogelijk.
Met welke kleur zou jij aan de slag gaan?
Of zou jij het ook aandurven om kleuren te
gaan mengen?
Als je aan de slag gaat… veel plezier!
Liefs,
Liza
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