
metjes op deze manier een grotere stempel op.
Maak een stempelkussentje van het deksel van
een plastic ijsbakje of een schoteltje en een dun
stukje schuimrubber. Gebruik witte katoen, maar
het stempelen van reeds bedrukte katoen kan
ook heel spannend zijn. Leg de te bedrukken stof
op een stukje dun schuimrubber of een handdoek. 

H e t  e x p e r i m e n t
Spuit wat verf op het stempelkussentje, verspreid
dat een beetje op het schuimrubber en begin met
stempelen. U kunt beginnen met nette rijen van een
zelfde stempelafdruk. Op een reeds bestaande
quilt hier en daar een stempelafdruk toevoegen
kan ook, bijvoorbeeld op het haardvuur van een
log cabin. Zo ben ik ook begonnen.  

K l e u r v e r l o o p
Het werd beter toen ik merkte dat je stempels
niet helemaal in één kleur hoeft af te drukken.
Als je verschillende kleuren naast elkaar op 

het stempelkussen spuit (bijvoorbeeld blauw 
en groen of rood en blauw) krijg je al heel ver-
rassende effecten. Daarbij moet je oppassen 
niet alle kleuren tegelijk te gebruiken, want dan
eindig je met een heel vieze kleur bruin. 

G r o o t  e n  g r o f  
o v e r  k l e i n  e n  p r i e g e l i g
Ook kun je gebruik maken van de verschillende
patronen van een stempel. Door een stuk stof
eerst met een fijne stempel te bedrukken en er
daarna met een grovere stempel over heen te
gaan ontstaan prachtige patronen. 

M a g i e
De magie van het stempelen ontstond pas toen 
ik begreep dat het gaat om het laag over laag 
opbouwen van een stof. Het leuke is namelijk 
dat je ook over stoffen die reeds op een andere
manier zijn bewerkt kunt stempelen om iets
bijzonders te krijgen.
Bijvoorbeeld een stof die ik had bewerkt met 
een gelatinedruk van twee handen vul ik aan 
met mijn stempelwerk en krijg een lap die 
heel bruikbaar is als quilt [foto 2]. Voor een
andere lap begin ik met stempelen en vul 
hem daarna aan met verf die ik met een kwast
aanbreng [foto 3]. Snel verf ik een lap volgens 
de shiboritechniek en bestempel hem met 
een mooie vissenstempel uit Birmingham. 
Het resultaat heeft echt wel iets Japans [foto 4].

B l e e k m i d d e l
Bij handgeverfde stof is het ook mogelijk om de
verf weer te laten verdwijnen door bleekmiddel
in plaats van verf te gebruiken bij het stempelen
[foto 5]. Daarna kun je dat weer aanvullen met
stempelwerk in andere kleuren. Het is mogelijk
grotere vlakken van de lap met een kwast en 
wat opgeloste transparante textielverf nog wat 
bij te verven. Doordat de transparante verf ook
reageert met de bleekmiddeldrukken, ontstaan
er prachtige nuances [foto 6].

D e  u i t d a g i n g
Van bezoekers aan de Algemene Tentoonstelling
in september jl. heb ik begrepen, dat zij experi-
menteren net zo leuk vinden als ik. Jammer dat
er nooit foto’s van hun werk binnen komen op de
redactie. Ik ben er best benieuwd naar. 

het experiment 

W E R K E N  M E T S T E M P E L S

ij het stempelen gebruiken we textielverf
(opaak, opaque), maar om eenvoudig te ex-

perimenteren kun je ook beginnen met wat tubes
acrylverf. Die zijn in het hele land te koop in een
bekende winkelketen voor huishoudelijke artikelen.
De acrylverf maakt de stof wel wat stugger, maar
hij kan nog heel goed onder de naaimachine.
Misschien heeft u wel een houten stempel uit
India of Afrika, of zo’n mooie, fijn metalen
batikstempel. Soms zijn deze stempels te 
vinden in wereldwinkels. Een stempel gesneden
van een aardappel of een gummetje is echter 
ook goed te gebruiken [foto 1]. Het is handig 
om het gummetje met tweezijdig plakband 
vast te zetten op een passend stukje hout. 
Bouw eventueel met behulp van een aantal gum-

B
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Van mijn zusje kreeg ik, toen ze naar Amerika emigreerde, een doos met houten

stempels. In Birmingham kocht ik er nog een paar bij en na aardig wat experimenteren

ben ik nu echt enthousiast over stempelen. Wie weet geldt dat ook voor u.

[ F L O X  D E N  H A R T O G  J A G E R ]

In Quiltnieuws nr. 85; sept.
2005, staat op pag. 20-21
een beschrijving van de
gelatinedruk door Hanne
Capel. In hetzelfde nummer
staat op pag. 36-39 de
shiboritechniek beschreven.
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1
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doek ingekleurd
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Bleekmiddelstempelen,

stempelen en inkleuren
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Stempelen met bleekmiddel5
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