
fournituren
Houten klossen, vingerhoedjes, 
parelkopspelden... Met naaigerei 
uit grootmoeders tijd maak je in een  
paar stappen stijlvolle woonaccessoires. 
Mooi om naar te kijken en soms  
ook nog handig in gebruik.

Een schat aan

Productie en styling: Janneke Peters • Fotografie: Fotolemaire.nl • Tekst: Floor Roelvink • Voor verkoopadressen zie inhoud.

Hang een label met borduurnaalden met lint  
aan een draadhanger. Takje en veertje eraan  
en niets meer aan doen!

Passen niet  
alle lepeltjes  
en gebaksvorkjes  
in het potje?  
Zet er een  
paar in hoge 
gefacetteerde 
glazen (€ 6,95, 
sissy-boy.nl) bij.

Rafelrandjes
Koop een stuk linnen stof van de rol en maak je eigen tafelkleed  

of -loper. Knip de stof met een stofschaar op maat. Een zoom is niet 
nodig, rafelrandjes zorgen juist voor een mooi doorleefd effect.

Voor ’n prikkie
“Een stukje stof, wat vulling en een lege jampot, 

meer heb je niet nodig voor dit speldenkussen ‘op stand’. 
Ook leuk: vervang de oud zilveren lepeltjes door klosjes garen 
en houten knopen. Zo wordt het een echt fourniturenpotje.”
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Aan de slag met

Janneke



Geef de klossen een plekje  
in het zicht, zoals in deze
vitrinekast (Old Basics).  
Op een witte ondergrond 
vallen ze extra op.

Gooi een glazen potje 
met geurkaars niet  
weg als de kaars is 
opgebrand, maar maak 
het potje goed schoon 
en geef het een nieuw 
leven als theeglas.

Shoppen op 
z’n Deens

Dit serviesgoed is van 
het merk Søstrene Grene, 

opgericht door de Deense zusjes 
Anna en Clara. Op hun website 
(sostrenegrene.com) vind je een 
overzicht met verkooppunten in 
Nederland. Een bezoekje meer 

dan waard!

Mini-podium
Laat één kaartenhouder extra opvallen door ‘m  

op een betonnen tegel te zetten. Met een beetje geluk 
vind je die ergens buiten en anders koop je er een  

bij een tegelhandelaar. Gedecoreerde tegels  
kun je hiervoor ook goed gebruiken.
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Op maat gerold

“Meetlinten heb je in een handomdraai vermaakt tot leuke onderzetters. 
Ik gebruikte onder meer een meetlint dat ik erfde van mijn opa. Nu is het 

een eyecatcher op tafel en elke keer als ik theedrink, denk ik even aan hem.”

“Band, kant en garen zitten soms gewikkeld om 
een houten klos. Gooi deze klos niet weg, maar  
zaag een gleuf aan de bovenkant en je kunt er  
je mooiste (visite)kaartjes in tentoonstellen.”

Klos als kaarthouder

WERKBESCHRIJVING 
PAG. 129
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Prik als finishing touch ook wat kleine veren  
en een dagboeksleuteltje in het hout.

Er zijn natuurlijk ook 
mooie nieuwe scharen 
verkrijgbaar, zoals 
deze kleine goudkleurige 
van Flying Tiger. De grote 
zwarte schaar is van 
Søstrene Grene.
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Boodschap in een fles
Een opgerold vel handgeschept papier met een mooie tekst 
of een gedicht kun je als een soort flessenpost in een glazen 

fles zetten. Het staat mooi als het papier nog net boven 
de opening uit steekt. Zet er wat gedroogde takjes in  
(vanaf € 3,95 dille-kamille.nl) en klaar is je stilleven.

Stapel stylen
Een stapeltje van deze dozen 

staat mooi op een oude, 
houten stoel in bijvoorbeeld de 
woon- of werkkamer. Kies voor 
twee of drie kleuren – zoals hier 

passend bij de stoel – en laat 
een stukje gedessinneerd 

papier uit een van de dozen 
piepen.

“Schrijf lieve of grappige woorden op kleine stukjes 
(handgeschept) papier en prik ze met grote en kleine 
parelkopspelden in een stuk zacht hout. De spelden 
geven iets chics aan dit blok-om-blij-van-te-worden.”

“Ik kom geregeld prachtige scharen tegen bij kringloop- of antiekwinkels. 
Zonde om ze in een la te leggen! Op de deksels van gedessineerde 

opbergdozen krijgen ze de aandacht die ze verdienen.”

Pareltje met lieve woorden

Geknipt voor een mooi doosje
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De vingerhoedjes  
van wit porselein  
en goud zijn van 
kunstenares Engelien 
van Dool (facebook.
com/engeliendewinkel).
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Ook leuk om cadeau te geven
Met name vetplanten zijn goed te stekken. Groepeer meerdere 

vingerhoedjes bij elkaar in een lage glazen bak 
of in een sieradendoosje met de deksel open. ”

“Enig toch, zo’n ‘kweekkastje’ met oude vingerhoedjes, 
gebruikt om stekjes in de zaaien?!”

      Vingerhoed

wordt kweekpotje

Voor ’n prikkie

NODIG: zak vulmateriaal € 6,50 per 500 g, 
henneptouw € 2,75 per bolletje (hema.nl) 
• glazen pot met deksel, grijze linnen stof

ZO GA JE TE WERK: Leg de deksel op  
een stukje grijze linnen stof en trek 
rondom over. Teken 3 cm extra rondom 
de cirkel en knip uit. Leg op de 
binnenkant van de cirkel wat vulling  
en rijg garen door de buitenste cirkelrand. 
Doe dit losjes. Als je helemaal rond bent, 
trek je het garen stevig aan, zodat de 
cirkel met daarin de vulling sluit en je  
een kussentje hebt. Knoop goed vast, 
eventueel door met naald en draad  
een paar keer door de stof te stikken. 
Knoop een stuk henneptouw aan de 
onderkant van het kussentje. Sla twee 
gaatjes in het midden van de deksel 
met behulp van een gaatjestang of spijker 
en hamer. Rijg het touw door de gaatjes 
en knoop het het kussentje aan de 
onderkant van de  deksel vast.

SHOPPING: Linnen stoffen vanaf € 12,95 
per meter (deboerenbonthal.nl) • linnen 
bindgaren op klosje € 4,99 (pipoos.nl)  
• tafel, oude borden, bestek (privébezit).

Op maat gerold

NODIG: meetlinten € 1,- per stuk 
(jandegrotekleinvakman.nl) • dubbelzijdig 
tapijttape van Bison € 9,99 (bol.com)

ZO GA JE TE WERK: Voor het maken  
van de witte onderzetter heb je drie 
meetlinten nodig. Begin met het strak 
oprollen van het eerste lint tot je  
niet verder kunt. Bevestig aan het uiteinde 
van de rol een stukje dubbelzijdig 
tapijttape en plak vast. Plak op het 
tweede meetlint ook een stukje tape  
en maak vast aan het eerste, opgerolde 
lint. Rol er stevig omheen en plak weer 
vast. Doe hetzelfde met de derde 
centimeter en klaar is de onderzetter.

SHOPPING: Spijlenstoel € 89,- (bol.com) 
• bankje € 195,- (old-basics.nl) • theepot  
€ 6,05, theekopje € 1,03, rieten 
onderzetter € 1,98 (sostrenegrene.com) • 
linnen lappen op stoel vanaf € 6,96 
per meter (deboerenbonthal.nl) • 
porseleinen lepel, lepel in kopje,  
gerecycled kaarsenglaasje (privébezit).

Klos als kaarthouder

NODIG: (oude) houten klosjes € 1,65  
per stuk (presentliving.nl)

ZO GA JE TE WERK: Zaag met een 
handzaag een gleuf in de bovenkant  
van een houten klos. Zet de klos eventueel 
vast tussen een bankschroef voordat je 
gaat zagen.

SHOPPING: Vitrinekast € 595,-  
(old-basics.nl) • grijs kussen met vulling  
€ 12,95 (sissy-boy.nl) • houten doosje 
€ 2,97, potlood € 0,98  per 3 stuks 
(sostrenegrene.nl) • erwtenplant € 12,95, 
grijze pot € 2,95 (intratuin.nl) • kaarten van 
links naar rechts: klein kaartje € 0,98 per 6 
stuks (sostrenegrene.nl), met vogel € 2,25 
(roosmarijnknijnenburg.com), met tekst 
(privébezit), labelkaartje € 0,99 (bruna.nl)  
• knijper aan eerste kaartje € 2,95 per set 
(pipoos.nl) • kant aan eerste klos vanaf  
€ 0,98 per meter (boerenbonthal.nl).
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Geknipt voor
een mooi doosje

NODIG: oude en nieuwe scharen 
bijvoorbeeld goudkleurig schaartje € 4,- 
(flyingtiger.nl) • houten knop € 11,95  
per 2 stuks (hetappeltaartgevoel.nl) • 
borduurnaalden met dik oog € 2,95  
per pakje (pipoos.nl) • hanger, veertje,  
linnen lint (privébezit)

ZO GA JE TE WERK: Leg een sierschaar  
in het midden van de deksel. Markeer  
met potlood drie of vier punten waar je 
de schaar wilt vastmaken. Snijd of prik  
de kartonnen doos op die plekken in  
met de punt van een hobbyschaar of 
een stanleymes. Rijg een klein stukje 
henneptouw over de sierschaar en door 
de gemaakte openingen en knoop het 
aan de binnenkant van de deksel vast, 
zodat de schaar op z’n plek blijft zitten.

SHOPPING: Stoel € 59 (old-basics.nl) • 
ronde dozen van groot naar klein € 3,49,  
€ 3,23, € 1,38, rechthoekige doos groot  
€ 3,23 en klein € 2,79, enveloppen € 0,98 
per set, gedessineerd papier € 0,98 per 
set (sostrenegrene.com) • maskingtape 
€ 3,95 per 4 stuks (dille-kamille.nl).

Pareltje met lieve woorden

NODIG: Stuk Douglas hout 20x9x9 cm  
€ 19,95 voor een balk van 2.40 meter 
(hornbach.nl) • parelkoppelden groot  
€ 1,- per 6 stuks (flyingtiger.nl) • 
parelkopspelden klein in blik € 4,99 
(pipoos.nl) • handgeschept papier vanaf  
€ 2,95 per vel (artifac.nl) 

ZO GA JE TE WERK: Gebruik voor dit  
idee een stuk Douglas hout. Dit hout  
is van nature zachter, waardoor je er 
makkelijk kopspelden in kunt prikken.  
Je kunt bij de zagerij in een bouwmarkt 
ook om een reststukje vragen. Schuur het 
hout flink op, zodat het nog zachter wordt 
en de houtnerfstructuur zichtbaar wordt. 
Versier het hout met briefjes 
handgeschept papier, die je met behulp 
van spelden in het hout prikt.

SHOPPING: Fles € 10,- (woonexpress.nl) • 
handgeschept papier vanaf € 2,95  
per vel (artifac.nl) • schriftjes bruin € 0,98 
(sostrenegrene.nl) • schriftje klein € 1,-  
per 3 stuks (hema.nl) • veertjes € 1,-  
per 10 stuks (wauw.nu) • bijzettafel 
€ 139,- (old-basic.nl; op deze tafel is een 
zelfgemaakt tafelblad gelegd van  
oude, grijs geverfde steigerhouten 
planken) • gouden sieraden, oude 
zilveren pin (privébezit).

Vingerhoed wordt 
kweekpotje

NODIG: vingerhoedjes van Prym  
17 mm € 2,50 (pipoos.nl) • vetplanten, 
aarde (tuincentrum)

ZO GA JE TE WERK: Breek kleine stengels 
met blad en al van de vetplanten af en  
zet ze met wat aarde in de vingerhoedjes.

SHOPPING: Goudkleurige gieter,  
glazen sieradendoosje (privébezit,  
een soortgelijke sieradendoos is vanaf  
€ 39,50 te koop bij demaanisrond.nl). 
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