
WORKSHOPS BLOCKPRINTEN  

Alle workshops zijn inclusief koffie/thee met wat lekkers. 

Kijk bij de agenda voor de data van de workshops of neem contact op voor een workshop op maat met jouw eigen 
groep van minimaal 5 en maximaal 10 personen. Geplande workshops gaan door bij minimaal 2 personen. Vragen 
of wensen? Bel en/of app met Mariette (06 5361 1190), Wieneke (06 4863 6501) of Lia (06 4294 3226), gebruik het 
contact formulier op de site of mail naar info@stoelen-stempels.nl.  

Je kunt bij ons diverse stoffen items kopen die je kunt bedrukken, maar je kunt ook je eigen stof of kledingstuk 
meenemen.  
Het beste resultaat krijg je als de te bedrukken stof van een natuurlijk materiaal is in een wat lichtere kleur. Dat kan 
katoen, linnen, zijde of een blend daarvan zijn met maximaal 50% synthetisch materiaal. Na fixeren van het bedrukte 
textiel kun je het gewoon wassen op 30°. We werken met milieuvriendelijke textielverf. 

 “Kennis maken met blockprinten”   
Ochtend van 09.30 – 12.00 uur / middag van 14.00 - 16.30 uur / Avond (op afspraak) 
Een leuke en gezellige workshop waarin je kennis maakt met de creatieve mogelijkheden van blockprinten. Na een 
korte uitleg maak je een keuze uit een selectie van onze stempels, waarna je aan de slag gaat met het bedrukken van 
de stof. Tussendoor is er natuurlijk tijd om onder het genot van koffie of thee met iets lekkers elkaars werk te 
bewonderen.  

“Introductie blockprinten”  
Ochtend van 09.30  – 13.00 uur of middag van 13.30 – 17.00 uur. 
Deze workshop is een goede introductie tot het ambacht van het blockprinten. Je leert meer over het aanbrengen van 
de verf op de houten stempels en we laten je zien wat de mogelijkheden zijn van het gebruik van kleur in combinatie 
met verschillende lagen in patronen. Je kunt kiezen uit onze volledige collectie stempels. Na het maken van wat 
proefdrukken op papier om jouw idee te testen kun je met vertrouwen beginnen aan het bedrukken van jouw eigen 
stof of kledingstuk.  

“Basisvaardigheden blockprinten”  
Van 09.30 uur - 16.00 uur met een lunchpauze van minimaal 30 minuten. 
In deze workshop leer je diverse manieren voor het aanbrengen van de verf en het ontwerpen van je eigen dessin. 
Inspirerende voorbeelden en de keuze uit onze volledige collectie stempels. Experimenteer met kleur en gelaagde 
patronen om te komen tot jouw unieke ontwerp. Afhankelijk van je ontwerp kun je in deze workshop b.v. een 
tafelkleed met servetten, dekbedovertrek, gordijn of een aantal bij elkaar passende kleinere items bedrukken. Na 
afloop van deze dag heb je niet alleen unieke handgemaakte items en een hoofd vol ideeën, maar beschik je ook over 
voldoende kennis om je vaardigheden zelfstandig thuis of op onze "vrije dag sessies" verder te ontwikkelen. Je kunt 
bij deze workshop zelf je lunch meenemen, maar tegen een meerprijs van € 17,50 p.p. kunnen wij ook zorgen voor 
diverse belegde broodjes en drinken. 

“Ouder-kind workshop” (kinderen v.a. 8 jaar)  1 ouder-1 kind of 1 ouder-2 kinderen.  
Maximaal 10 personen. 
Iedere woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur of op afspraak. 
Een creatieve workshop en fantastische activiteit voor het hele gezin met direct resultaat voor kinderen en hun 
ouders. Een origineel cadeau maken, je eigen t-shirt of tas bedrukken. In deze workshop kan het allemaal! Met een 
selectie van onze stempelblokken maak je zelf of met elkaar een meesterwerk. Natuurlijk wordt er bij deze workshop 
ook tijd gemaakt voor een pauze om wat te drinken met wat lekkers erbij.  

“Vrije dag sessie” (Uitsluitend op afspraak) 
Een halve of hele dag op maandag, donderdag, vrijdag of zaterdag.  
Halve dag van 9.30  – 12.30 uur.  / Hele dag van 10.00 – 16.30 uur. 
Heb je een project in gedachten, een speciaal cadeau om voor iemand te maken of wil je gewoon een creatieve dag in 
je eigen tempo printen?  



 
Op onze “vrije dag sessie” heb je de mogelijkheid om zelfstandig gebruik te maken van onze blokken, verf en overige 
faciliteiten. De ‘vrije dag sessie’ is bedoeld voor mensen die weten wat ze aan het doen zijn! We staan klaar om je te 
helpen met alles wat je nodig hebt, maar je moet wel al eerder een workshop van minimaal een dag bij ons hebben 
gevolgd en vertrouwd zijn met het blokdrukken. Je kunt ofwel je eigen stof meenemen om te bedrukken of bij ons een 
item van blanco stof kopen.  

 

 

 


