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ECOPRINTEN EN VERVEN

“Mens en natuur”

Textiel speelt tegenwoordig een essentiële rol in de creatieve industrie. 
Modeontwerpers, interieurarchitecten en productontwikkelaars gebruiken diverse 
textielmaterialen om designs te ontwikkelen.
De vraag naar ‘goedkope’ stoffen en kleren leidt tot slechte werkomstandigheden, 
pollutie en uitputting van grondstoffen.
Het is een uitdaging voor de textielindustrie om water en energieverbruik te 
verminderen.
We hebben alternatieven nodig: hergebruiken (recycling en upcycling), lokale 
materialen en duurzame productieprocessen
Het is bijzonder interessant om te zien welke prachtige dingen er ontstaan door de 
bewerking van dennennaalden, zeewier, boomschors, zand en stenen…
(zie tentoonstelling in Tilburg)
We kijken over de grenzen naar Japanse shibori, Afrikaanse boholan, Indisch 
borduurwerk, Arabische henna, tapijten van Berbervrouwen, indigo van de Miao 
enz…
Dit schooljaar wil ik met jullie het avontuur aangaan om met de natuur rondom aan 
de slag te gaan en onszelf te laten verrassen door prachtige kleuren, het verwerken 
van allerlei vezels, gecombineerd met eenvoudige grafische technieken.

Het jaar is opgedeeld in workshops met telkens een datum erbij.
Deze data zijn ankerpunten, omdat veel van deze technieken met mekaar kunnen 
gecombineerd worden.
Per workshop krijg je volledige uitleg met tekst en beeld en veel tips om te 
experimenteren.
Een werkboek is zeker aangewezen om eigen nota’s te nemen bij de stalen.

Het lijkt veel, maar het zijn mogelijkheden en je kiest er zelf uit wat je interessant 
vindt.

TENTOONSTELLINGEN:
 Rechts/averechts: nog tot 1/10 designmuseum Gent
 Earth matters: nog tot 26/11 Textielmuseum Tilburg

VOORBEELDEN:
 http://iritdulman.blogspot.co.il/2014/04/spring-time_9.html
 India Flint
 Michel Garcia
 Yoshiko Wada

http://iritdulman.blogspot.co.il/2014/04/spring-time_9.html


WORKSHOP1: (9 september) reserveringstechnieken
 Shibori (afbinden)
 Werken met de pleater (plooimachine)
 Batik (tekenen met was)

WORKSHOP2: (23 september) maken van indigobaden
 Introductie
 Indigo en wereldtextiel
 Maken van een verfbad met natuurlijke indigopoeder

WORKSHOP3: (7 oktober) ecoprinten en verven
 Techniek en voorbeelden
 Welke planten?
 Voorbeitsen van katoen en plantaardige stoffen en vezels
 Combinatie indigoverven, cochenille, geelhout, ajuin, ijzersulfaat, enz…
 Rust roest
 Henna: verven en tekenen

WORKSHOP4: (18 november) druktechnieken
 Monoprint
 Gelliplate
 Zeefdruk
 Fotoprint
 Overbrengen van drukwerk op stof door middel van medium
 Toepassingen op kleding en accessoires

WORKSHOP5: (23 december) borduren
 Geschikte garens
 Verschillende borduurtechnieken, toegepast op reeds gemaakte stalen
 Borduren op foto’s

 WORKSHOP6: (januari) wol in reliëf
 Reserveren met resistpasta op etamine
 Plaatselijk vervilten van de wol
 Verven (optioneel)

WORKSHOP7: (februari) werken met vezels (voorbereiding januari)
 Papierscheppen
 Samenbrengen van allerlei natuurlijke vezels, wortels, grassen… 
 Knopen, weven, vlechten…
 Constructie met koperdraad, stukjes koper en vezels 

WORKSHOP8: (maart) tapijt vilten
 Vilten met ongekleurde wol als basis
 Verschillende soorten wol leren kennen 
 Invilten van draden

WORKSHOP9: (april – mei) stofontwerp 
 Collage van stukjes stof
 Inscannen en samenbrengen met photoshop en laten printen (optioneel


