
Bijlage nieuwsbrief oktober 2015: Kostuum tip  
 
Hoe kan je je kostuum op een vrij eenvoudige (en bij vaak of veel gebruik) een goedkope manier 
toffer maken? Door je kleding of een toevoeging  aan je kostuum te versieren met textiel verf.    
 
Je kunt textiel verf op alle manieren gebruiken.   

1. Bijvoorbeeld als runes of symbolen op je kledingstuk  
2. Als een figuur op één van je kledingstukken 
3. Vaandels, vlaggen  (dit voorbeeld is uitgewerkt)  

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In dit voorbeeld gaan een vaandel (vlag) maken. Natuurlijk zijn alle stappen ook van toepassing als je 
ook wat anders gaat maken dan een vlag. 
 
Wat heb je nodig? 

 Stof wat geschilderd gaat worden  
 Potlood of tekenkrijt om op de stof te kunnen tekenen 
 Papier en/of karton  om  mallen te maken om te kunnen drapperen of verfen en om tussen 

de stof te doen wanneer nodig. (tip: winkels hebben vaak veel karton wat je als je het vraagt 
mee mag nemen)  

 Meetlint om uiteraard te kunnen meten. 
 Stanleymes & snijbord + schaar (gebruik het stanleymes nooit zonder dat je ouders erbij zijn 

of hiervan weten!) 
 Naaimachine of naald en draad om de stoffen aan elkaar te kunnen naaien. 
 Textielverf (bv. Te krijgen bij Pipoos in Utrecht prijs € 5,70 per fles) 

 Let op: Er wordt onderscheid gemaakt tussen verf voor lichte en verf voor donkere 
stoffen.  Het grootste verschil is dat de verf voor lichte stoffen vloeibaarder is dan voor 
donkere stoffen en daardoor soms moeilijker te zien is op donkere stoffen. Wij adviseren 
daarom dan ook in twijfel te kiezen voor verf voor donkere stoffen omdat je dan zeker 
weet dat de verf goed zichtbaar is op beide typen stoffen. Daarnaast is het makkelijker 
bij het gebruik bij het drapperen ( wat dit is kom ik later op terug)  

 
 
  



Waar gaan we beginnen?   
Je begint met een idee. Heb jij een goed idee?  Hoe moet het er volgens jou dan uitzien?  Hoe moet 
het bevestigd worden aan je kostuum, of is het een onderdeel van je kostuum (zoals bijvoorbeeld de 
onderkant)?   Teken het uit, lukt dit niet, zoek dan bijvoorbeeld voorbeelden van het internet om je 
idee vorm te geven.  

 
1. De volgende stap is het klaar maken van de 

stof. Voor een vaandel willen we een dubbele laag 
stof (dus een voor en achterkant) daarnaast wordt 
het door twee lagen stof te gebruiken steviger.    
 
Omdat je moet omzomen en spelden heb je 1,5 cm 
extra nodig aan elke kant, houdt hier rekening mee. 
 
 
 
 
 

 
 
Tip:  Mocht je een rechte lijn willen hebben. 
Stof is nooit helemaal recht, daarom is het handig 
om met een geodriehoek en een lange rechte stok 
te hebben om hoek van 90* graden te maken. 

 
 
 
 
 

2. Speld alle kanten met uitzondering van de 
bovenkant vast! 
 

3. Zitten er veel kreukels in  de stof? (zoals bij 
de afbeelding hierboven) strijk de stof dan eerst. 
(dit is ook fijn als je straks gaat tekenen op de stof 
 

4. Naai vervolgens de overige kanten dicht (als 
je gebruik maakt van twee lagen stof. Heb je maar 1 
laag stof,  speld dan de kanten om zodat je straks 
niet te weinig stof blijkt te hebben voor je patroon. 
 

 
 
 
 
  



5.   Maak nu je mallen.  Hoe maak je dit? 
i. Teken of print het patroon eerst uit op A4 of A3 

papier. 
ii. Verwijder nu de binnenkant van het patroon (in   

dit voorbeeld dus de letters ARTAGO 
 
tip:  Papier kan je vaak maar 1x gebruiken. Ga je het 
patroon vaker nodig hebben teken de uitgesneden 
letters dan over op karton en snij dit uit met een 
stanleymes. (doe dit niet zonder je ouders of dat zij 
ervan weten!)   
 
 

 
 

6.  Zorg ervoor dat je een groot stuk karton tussen 
de twee stoffen hebt of onder de enkele laag. Want de 
verf drukt vaak door de stof heen 
 

7. Leg je mal op de plek  waar je hem wilt hebben.  
(meet dit eerst op. Bepaal het middelpunt van waar  je 
het figuur wilt hebben en teken hier een puntje. Leg nu 
het midden van je mal op dit puntje) en speld het vast 
op het karton.  Het kan zijn gat er tussenstukjes 
overblijven zoals de A en de G op het figuur, zet deze 
tussenstukjes extra goed vast met spelden. Tijd om te 
gaan schilderen. 
 

Je hebt twee manieren om te om de symbolen te verven.  Volledig of tamponeren 
Volledig:  trek strepen volledig over je mal heen. Zorg ervoor dat je kwast niet druppelt van de verf 
want dan heb je de kans dat er verf onder je mal komt en dat is jammer.  Werk altijd van buiten 
(start dus op het papier of karton en werk naar binnen), Anders heb je de kans dat je onder het 
papier uitkomt. 
Tamponeren: Neem een harde kwast (het liefst van bijvoorbeeld de Action)  zorg  dat alle losse 
haren uit de kwast zijn en neem een beetje verf op de kwast (dus niet helemaal). En druk op de lijn 
(waardoor het merendeel van je kwast aan de buitenzijde van je symbool of letter zit) en ga dan 
langzaam naar binnen.  Hiermee bereik je dat de buitenkant donderker is dan de binnenkant en dat 
geeft weer een supercool effect!   
 
Dus kan jij al zien welke methode wij gebruikt hebben in de bovenstaande foto!? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Vaak kan je niet van alles een mal maken. Teken daarom de 

resterende punten met potlood of krijt  op het doek en wees creatief!  
Er zijn vast voldoende spullen die je al meetlint kunt gebruiken! Wist je 
bijvoorbeeld dat de bruine cirkel een cementton is geweest? 
 

9. Kleur de overige alle overige figuren in  en laat het een lange 
tijd (+/- 12 uur) goed drogen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Om de textielverf watervast te krijgen (zodat je 

het ook kunt wassen) moet het gestreken worden.  Vouw 
de stof binnenste buiten en strijk elke plek zolang (of 
langer) als op de buisluiter van het potje verf staat 
vermeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. We waren een vaandel aan het maken, dus 
moeten deze nog verder naaien. Als je iets anders maakt, 
dan is deze stap misschien niet nodig. We gaan de 
bovenkant dichtmaken. Dit kan op meerdere manieren.  Je 
moet het zo dichtmaken dat het nog aan een stok kan 
hangen. Speld het om en test uit of het lukt en mooi is. 
Naai het vervolgens dicht, of vraag aan je vader of moeder 
om dit te doen. 
 
Kom jij ons resultaat bekijken op Artago? 
 

 
 
 
 
 
 

 


