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Community Art Textielproject 

Caroline Grootenboer, de kunstenaar van het community art project,  

werkt samen met ondernemers van De Parade in Nootdorp. Verhalen  

die zij verzamelt borduurt zij en gebruikt hiervoor diverse borduurtechnieken.  

In de challenge neemt Caroline je mee in haar ontwerpproces, laat je 

technieken zien en kennis maken met interessante kunstenaars. 

In challenge 3 ontdek je de borduurtechniek „draad opnaaien‟ in het  

Engels genaamd couching en maak je kennis met borduurkunstenaar  

Tilleke Schwarz woonachtig in Pijnacker. 

 

Inspiratie textiel kunstenaar  

Tilleke Schwarz maakt prachtige 

geborduurde kunstwerken. Allerlei 

verschillende items borduurt zij op een 

ondergrond en door ze bij elkaar en of 

over elkaar te plaatsen ontstaan er 

groepjes en vertelt de compositie een 

verhaal. Zij past in haar werk allerlei 

verschillende borduurtechnieken toe 

waaronder haar favoriete 

borduurtechniek couching. 

“Ik gebruik couching als een soort 

tekening met de naald en voor 

teksten, omdat het de vrijheid en 

specificiteit van de draad mogelijk 

maakt” citaat van Tilleke Schwarz uit de blog 

https://www.textileartist.org/tilleke-schwarz-for-the-love-of-threads  

 

In haar prachtig geïllustreerde boek „New Potatoes‟ vertelt zij over haar 

werk, haar inspiratie en de door haar gebruikte borduurtechnieken. Meer 

informatie over haar boek lees je op haar website en ontdek meer over 

Tilleke Schwarz. 

https://www.tillekeschwarz.com/ 

 

Zaterdag 26 september 2020 geeft Tilleke Schwarz een workshop in haar 

atelier in Pijnacker. Misschien iets voor jou? 

Unfollow 2012 

https://www.textileartist.org/tilleke-schwarz-for-the-love-of-threads
https://www.tillekeschwarz.com/
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www.textileartists.org 

Een zeer interessant platform als het over borduren gaat is Textile Artists. 

Tilleke Schwarz heeft meerdere interessante blogs geschreven en zeer  

de moeite om te lezen. Enkele links van haar blogs: 

https://www.textileartist.org/tilleke-schwarz-for-the-love-of-threads 

https://www.textileartist.org/tilleke-schwarz-from-conception-to-creation 

https://www.textileartist.org/tilleke-schwarz-for-the-love-of-threads
https://www.textileartist.org/tilleke-schwarz-from-conception-to-creation
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De Challenge 3 

In deze challenge pas je de borduurtechniek couching toe. Onderstaand de 

verschillende variaties die mogelijk zijn met deze techniek. Pas het toe op 

een stuk stof al dan niet met een patroon en kijk waar de draad je naartoe 

leidt of pas couching toe in vakjes en maak allerlei variaties. 

Experimenteer er lekker op los. 

 

 

 

 

 

Wat heb je nodig 

 Stof als ondergrond 

 Diversiteit aan draad 

 Naald 

 Eventueel borduurring 

 Potlood 

 Schaar 

Variaties 

Couche omtrek / doorlopende lijn 

Omlijn vorm of bevestig een draad. Ga over deze draad heen en maak een 

netwerk van patronen of vormen. Of teken gewoon vrijuit, neem de lijn voor 

een wandeling. Ook letters kan je op deze manier creëren. 

Vul met een doorlopende lijn  

Steek de naald en de draad vanaf de achterkant van de stof naar de 

voorkant van de stof. Zorg ervoor dat je een draad hebt die lang genoeg is 

om de hele vorm te vullen. Begin aan de buitenkant van de vorm en werk 

naar binnen toe. Zet de doorlopende lijn van gelegd garen vast met steken 

met een tweede draad. Met de tweede draad kan gevarieerd worden met 

onregelmatig geplaatste steken, een steenpatroon, netjes uitgelijnde steken 

of andere decoratieve steken. 
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Opvullen met rechte steek  

Vul een vlak door de draad in de lengte naast elkaar te leggen en vast te 

maken met een tweede draad.  

 

 

Jacobean couching 

Een latwerk-uiterlijk wordt gemaakt met twee steektypen. Het is opgebouwd 

uit een reeks lange rechte steken, gekruist door een tweede set lange 

steken, waardoor een latwerk ontstaat. Deze lange steken worden, bij de 

kruising van twee draden, met kleine kruissteken aan de stofbasis 

vastgemaakt, vaak in een andere kleur. 

 

Garen 

Varieer met garens van dik, dun tot decoratieve garens. Gebruik voor de 

tweede draad waarmee je de eerste draad vastmaakt dezelfde kleur of juist 

een contrasterende kleur. 

 

Techniek couching 
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Techniek couching 

  

Succes met de Challenge 
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Notities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


