Genoeg-workshop
Zelf maken geeft plezier en voldoening.
.
Judy Cerfontaine geeft uitleg in tekst en beeld

Dutch Darnings

Stopwerk dat g

Een spijkerbroek met rafels en slijtplekken! De ene keer oogt zo'n kledingstuk stoer, de andere keer haveloos. Wil je ervan af? Met borduurgaren kun
je ze zichtbaar repareren – gaten trouwens ook.
vormen helpt). Neem de beide uiteindes samen en maak
er één knoop in. Het garen waar je mee gaat borduren is
nu vier draden dik. Gebruik je siersteekgaren, leg dan een
knoop in een uiteinde.
Begin net rechts van de rafel en werk van rechts naar links
(foto 3). Steek de draad van achter naar voren door de
rand. Trek de draad stevig aan en maak links van de eerste
steek een volgende. Ga zo door tot de hele rafel is afgewerkt. Hoe groter (of dieper) de rafel hoe langer je steek.

Nodig
• Schaar
• Strengetjes borduurgaren, eventueel in verschillende kleuren
• Siersteekgaren voor de naaimachine is ook
geschikt
• Een stevige naald met scherpe punt (foto 1)
• Is de jeans erg stug, dan kan een vingerhoed
handig zijn
Aan de slag
Knip de loshangende rafels weg (foto 2). Kies
een kleur garen. Gebruik je borduurgaren, knip
dan een vrij lang stuk af, je gaat de draad dubbel gebruiken. Het borduurgaren bestaat uit zes
draadjes. Haal één voor één twee draden uit en
voeg die samen. Steek de twee draden gezamenlijk door het oog van de naald (het uiteinde natmaken tussen je lippen zodat de draden één punt
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t gezien mag worden
In het voorbeeld is eerst met één kleur gewerkt. Tweede
kleur erbij? Borduur dan over de eerste kleur heen, laat de
nieuwe steken niet op elkaar aansluiten (foto 4 en 5). Het
is ook leuk om op deze manier kinderkleding een vrolijk
randje te geven.

In dit jasje (foto 6) zijn verschillende kleuren gebruikt, en
het wegwerken van rafels is gecombineerd met het stoppen
van gaten. Bij stoppen denk je misschien aan het repareren
van sokken, maar het is een mooie techniek die op veel
manieren kunt toepassen.
Judy Cerfontaine is oprichter van DierbaarGoed in Arnhem. Voor Vrouwen van Nu
voerde ze het project Handwerken 7.0 uit. Ambachtelijke handwerktechnieken
worden daar in een modern jasje toegepast.

Workshops
Wil je zelf leren stoppen? Kijk dan bij de workshop
‘Dutch Darnings’, een van de workshops die Vrouwen
van Nu aanbiedt via de Genoeg-Academie.
Wil je een van de andere workshops volgen?
Kijk op Genoeg.nl/workshops/handwerken-7-0
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