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Borduren op boomschors 
Nieuwe technieken maken borduurwerk geschikt 
voor toepassing in het interieur 

PLASTIC
Decoratief borduurwerk op plastic folie is geschikt 
voor toepassingen bij woonaccessoires zoals plastic 
tafelkleden, of op (douche)gordijnen. Belangrijk hierbij 
is een lage steekdichtheid om te voorkomen dat 
het folie volledig geperforeerd wordt en zo een gat 
ontstaat. Hier te zien is een boorduurwerk van metallic 
garen van Gunold op een plastic ondergrond. 

BOOMSCHORS
Het Duits-Hongaarse familie  
bedrijf Barkcloth borduurt op 
boomschors. Dit resulteert in 
decoratieve panelen, geschikt als 
muurbedekking, met afname vooral 
binnen de projectmarkt. Niet alleen 
vanuit esthetisch oogpunt een 
unieke vondst, maar ook vanwege 
het positieve effect op de akoestiek 
van de ruimte. 

barcloth.de, stickerei-dotzauer.de 

BEHANG
Stickerei Dotzauer uit Sachsen, 
Duitsland biedt in samenwerking 
met webshop flachstapete.de 
de mogelijkheid om motieven 
te borduren op behang van 
natuurlijk materiaal. Zoals dit 
behang, voorzien van geborduurde 
bladontwerp met pailletten. 
flachstapete.de

KURK EN HOUT
Het borduren van natuurlijke materialen als kurk en fineerhout 
levert producten op, die na  lamineren geschikt zijn voor 
toepassingen in het interieur. Hierbij is kurk makkelijk te 
borduren, en vereist hout een arbeidsintensievere techniek: een 
stoombehandeling van het fineer bereidt het borduren voor, en 
een wateroplosbaar borduurvlies biedt ondersteuning bij het 
borduren. Het levert bijzondere oppervlaktes op, geschikt als 
bijvoorbeeld fronten in de keuken. 

foto: barcloth.de

foto: Sam Fashion Group

foto: Reiner Knochel
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Borduurwerk voor decoratieve doeleinden in het 
interieur is steeds gevarieerder aan het worden. 
Aanbieders van de benodigde machines, draden 
en naalden spelen hierop in, op zoek naar nieuwe 
technieken en materialen om het proces te 
vereenvoudigen. 
Zo is de diversiteit van geschikt garen toegenomen. 
Naast het klassieke en veelgebruikte borduurdraad 
in maat 40, gemaakt van rayon en polyester, 
zijn er tegenwoordig ook dunnere en dikkere 
draden verkrijgbaar, gemaakt van wol, katoen of 
gemetalliseerde vezel. Ook de eigenschappen 
van het garen hebben meer te bieden: van vuur 
vertragend, ‘glow in the dark’, tot zelfs elektriciteit- 
en warmtegeleidend. De stoffen van nu vormen 
dan ook steeds meer een uitdaging: deze variëren 
van zeer delicaat en elastisch, tot dik, stug of 
voorzien van een bijzondere coating. Waar de 
industrie eigenlijk om vraagt, is dat elk materiaal te 
doorboren moet zijn met de juiste naald en draad 
om decoratie met borduurwerk mogelijk te maken. 
Met de ontwikkeling van nieuwe technieken 
ontstaat ook een nieuwe klant. Uiteraard blijven 
de bedrijven en klanten bestaan die vragen om 
standaard borduurwerk, en dat in grote oplages 
afnemen. Tegelijkertijd is de klant die vraagt om 
bijzonder boorduurwerk in kleine oplages of zelfs 
unica, in opkomst. Voor de interieurbranche levert 
dit bijzondere, nieuwe creaties op. <

Borduurwerk beperkt zich niet tot 
een embleem op een pet of het logo 
van een poloshirt. Het nieuwe bordu-
ren kan op kurk, plastic, hout en zelfs 
boomschors. Door nieuwe technieken 
en materialen heeft machinaal bor-
duurwerk een vlucht genomen, wat 
mogelijkheden schept voor toepassin-
gen in het interieur.


