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Verven van kant 
 
Je hebt veel witte garens (katoen of linnen) in je voorraad uit de tijd dat je kant leerde maken, 
je hebt net niet de kleur draad die je zoekt of je vindt het gewoon leuk om te experimenteren 
om het experiment zelf: verf dan je kant in de kleur die je voor ogen hebt.  
Naast de traditionele linnen en katoenen garens, kun je het verven ook op onder meer papier- 
en synthetische garens uitproberen. 
 
Experimenteer met allerlei soorten (textiel)verf of inkt op je oude, witte, oefenkantjes, koop 
machinale kant van katoen of synthetisch draad om de verven en de uitwerking ervan uit te 
proberen of bedenk zelf wat en hoe je zou kunnen verven (foto 1 en 2).  
In het voorbeeld is ecoline gebruikt (foto 3).  
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Het gebruik van 1 kleur is het eenvoudigst. Maar het experimenteren met meerdere kleuren is 
het interessantst. Wil je de kleur alleen op de voorkant of moet ook de achterkant de verf 
egaal opnemen, mogen de kleuren in elkaar overvloeien (foto 4) of moet dit juist niet.  
Hoe stop je de verf bij overvloeien dan: kijk hiervoor bij batiktechnieken.  
Heb je geen batikwas, dan is kaarsenvet ook een optie (foto 5).  
Leg de kant tussen poreus papier om de was eruit te strijken. Foto 6 toont de kant zonder 
was. Met de haarföhn is het vervloeien van verf / inkt ook redelijk in te dammen. 
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Speel met je materiaal, kijk hoe de garens zich verhouden tot de verschillende, al dan niet 
vloeibare, soorten verf. Als de resultaten van je experimenten naar tevredenheid zijn, kun je 
aan de slag met het ‘serieuze’ werk. 

 
Veel plezier met dit experiment! 
Frederike Drop-Boonk 


