Textiel Festival 2020 ‘Project Kamerplanten’
Zoals u weet is het kunstenaarsproject een van de grote projecten die we als
vereniging gaan neerzetten tijdens het Textiel Festival, dit gaan wij samen met
kunstenares Astrid Vlasman (www.vlaswerk.nl) doen.
Voor ons project vragen wij u een kamerplant in pot te borduren. U kunt kiezen uit
drie formaten: 13 x 20 cm, 15 x 25 cm of 22 x 33 cm (dit is exclusief 3 cm zoom
rondom). De stofkleuren zijn beige tinten (geen ecru of wit) en de stof mag
gangbare borduurstof zijn maar ook grover zoals jute. De kamerplanten zijn echt
vaste planten voor in huis, dus geen tuinplanten, bloembollen of bloemen in een
vaas. U gebruikt natuurgetrouwe kleuren dus veelal groen met misschien wel hier of
daar een bloeiende bloem in andere kleuren. De vorm en kleur van de pot kunt u
naar eigen smaak invullen. U mag alle borduurtechnieken gebruiken. Per
‘canvas’/lapje borduurt u één plant in een pot. Het lapje werkt u niet zelf af, maar
zal door Astrid ophangklaar worden gemaakt.
Voor dit project is het misschien een leuk idee om zelf een kamerplant te tekenen.
Yvonne Koning heeft enkele patronen getekend, die u zelf naar uw gewenste formaat
kan vergroten. U vindt de patronen achterop dit uitlegvel en op de website van
MerkWaardig. Het staat u vrij om de aangeboden patronen te gebruiken maar
misschien geeft het ook inspiratie om zelf iets uit te proberen.
U kunt uw geborduurde kamerplant tot en met de ontmoetingsdag januari 2020
inleveren. De vaste inlevermomenten zijn onze leden- en beursdagen. U kunt uw
werk ook opsturen naar Astrid Vlasman, Ververstraat 5A, 2312 LP Leiden. Zij zal van
alle lapjes ophangbare werken maken.

Meer achtergrondinformatie over dit project en de andere projecten rond het
Textielfestival vind u in het tijdschrift en op de website.
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