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Thread is the line.  
Yarn is the syntax.  
Textile is the narrative.
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Item Item No. Samenstelling Kleuren Pagina

Gordijnen

Allround 7101 50 % CO, 50 % LI 12  6

Artic 7095 52 % VI, 48 % LI  5 10

Birches 7092 100 % PES | FR  4 14

Cheno 7085 83 % LI, 17 % CO  8 20

Composer 7098 94 % TCS, 6 % ME  6 26

Highlight 7091 100 % PES | FR 16 30

Infuser 7088 60 % WO, 40 % VI  7 34

Medley 7100 100 % WO 10 38

Pleats 7090 100 % PES | FR  6 42

Raffia 7084 64 % VI, 36 % LI 10 46

Ripple 71027102 90 % TCS, 10 % PES | FR  6 52

Rush 7097 80 % TCS rec, 20 % TCS  4 58

Rush Plain 7096 80 % TCS rec, 20 % TCS  1 62

Shift 7094 65 % LI, 35 % WO  5 64

Starting Point 7086 100 % LI  5 68

Touch Point 7087 100 % LI 12 72

Watercolour 7093 100 % PES | FR  9 78

Blow 6894 100 % PA 19 82
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De lijn is de essentie van creativiteit. Als we naar cultuur 

kijken, zien we overal lijnen. 

Storylines stelt zich draad voor als de lijn, garen als de  

syntaxis en textiel als het verhaal. De collectie trekt 

de aandacht voor deze concepten door intervallen te 

verkennen tussen textuur, patroon en kleur.

De beweging ebt en stroomt door Storylines. Van 

binnenuit gezien komen de lijnen uit de stof tevoorschijn 

met een sculpturale val, vallende strepen en levendige 

plooien. Wanneer men naar buiten kijkt, verandert het 

uitzicht in een constellatie van lijnen en diffuse kleuren. 

Storylines bestaat uit een selectie van effen gordijnstoffen,  

plooien en patronen in een breed scala van gewichten 

van doorschijnend tot verduisterend. De collectie omvat 

een spectrum van garens, uiteenlopend van volumineus 

en rijk getextureerd getwist garen tot ultrafijn metaal.

De ervaring van deze diversiteit wordt vormgegeven 

door nauwgezette weefconstructies en afwerkingen die 

bijzondere parallellen creëren met dialooglijnen. 

Of ze nu gesneden, gekrompen, zacht gewassen of met 

kleur bedrukt zijn, de stoffen geven uitdrukking aan 

zinnelijke grafische en tactiele dimensies, die elkaar 

subtiel manipuleren. 

De geraffineerde materialen en composities van Storylines  

worden uitsluitend gemaakt van natuurlijke of kunstmatige 

vezels. Sommige designs zijn geweven met puur linnen  

of zachte scheerwol; andere bestaan uit biologische katoen  

en comfortabele viscose gecombineerd met linnen, en 

brandvertragende kunstvezels die geweven zijn om op het 

karakter van vlas te lijken.

Het atmosferische palet voor Storylines is gebaseerd  

op natuurlijk licht en middernachtelijke luchten.  

Een compleet scala aan contrasterende nuances, met 

neutrale tinten met een eigentijdse twist, moderne 

pasteltinten en verzadigde tot gedempte tinten, inclusief 

bijna zwarte accenten. Samen met het veranderende 

licht onthult de collectie de hele dag door opvallende 

ritmische lijnen en een prismatische kleurdynamiek. 

De multidimensionale materialiteit wordt het medium 

voor het vertellen van verhalen, waarbij voortdurend 

verrassende nieuwe verhalen opduiken.
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Allround 

Allround 7101 
Kleuren 15 Pinky Linen

Allround, een easy-going gestukverfde effen stof die het 

beste van twee werelden samenbrengt: de frisheid en het 

comfort van biologisch katoen en het ongecompliceerde 

raffinement van linnen. Allround is een update van de  

populaire gordijnstof Soft Touch. 

Een geavanceerd afwerkingsproces, dat polijsten en 

luchtinjectie integreert, geeft Allround een uiterst zacht 

oppervlak en een natuurlijke valling.

De zuivere, frisse en optimistische kleuren voor Allround  

zijn moderne pastelkleuren met een twist. In totaal bestaat  

het palet van de gordijnstof uit 12 delicate nuances,  

waaronder White Paper, Sea Salt, Frost, Pinky Linen en Clay.

Breedte 300 cm

Materiaal 50 % katoen, 50 % linnen

Kleuren 12
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Allround

Kleuren 11 
Bluestone

Kleuren 14 
Pale Thyme

Kleuren 15 
Pinky Linen

Kleuren 13 
Frost

Kleuren 01 
White Paper

Kleuren 02 
Sea Salt

Kleuren 03 
Gravel Stone

Kleuren 06 
Cream

Kleuren 16 
Clay

Kleuren 33 
Dark Cedar

Kleuren 12 
Light Ochre

Kleuren 26 
Desert Brown
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Artic

Artic is een zware, uitgesproken effen gordijnstof met een 

rijke ambachtelijke aanwezigheid. De valling van de stof 

onthult ingewikkelde contrasterende lijnfragmenten die zich  

vermengen en oplossen over het tactiele oppervlak.

Artic verkrijgt zijn kenmerkende volume en gewicht door de 

complementaire eigenschappen van linnen en viscose te 

verenigen in één garen. Dit garen is gesponnen in een mix 

van voorgeverfde vezels in natuurlijke tinten van warm wit 

en houttonen als Straw, Driftwood en Hickory. 

De vijf kleurstellingen voor Artic resoneren met de  

pure materialen die gebruikt zijn in de constructie om de 

kenmerkende kleurdiepte te creëren.

Breedte 280 cm

Materiaal 52 % viscose, 48 % linnen

Kleuren 5

Artic 7095  
Kleuren 16 Hickory
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Artic

Kleuren 01 
Cream

Kleuren 03 
Linen

Kleuren 16 
Hickory

Kleuren 13 
Driftwood

Kleuren 06 
Straw
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Birches 

Birches 7092 
Kleuren 01 White Silver

Birches roept de verstilde maar levendige schoonheid  

op van een Scandinavisch zilverberkenbos. De gordijnstof 

is semi-transparant en voorzien van een rotatieprint, 

waardoor de kleurstoffen diep in het materiaal doordringen.  

Deze steeds zeldzamer wordende techniek verzacht 

de uitstraling en zorgt voor een gelijkmatig gekleurde 

achterkant.

Birches is geweven van brandvertragend polyester en 

heeft een frisse ondergrond met opgedrukte organische 

lijnen, die bijna in het materiaal lijken te smelten. De 

lijnen interageren met de gevlamde garens in verticale en 

horizontale richtingen, waardoor een gevoel van organische 

vooruitgang in de loop der tijd wordt vastgelegd. 

De delicate kleuren van de kleurenschaal van Birches 

zorgen voor een levendige, polariserende dialoog met  

het patroon van de gordijnstof. In de neutrale tint 

contrasteren de gedrukte lijnen met de witte basis, terwijl 

als de basis in pasteltinten is, de lijnen wit blijven. 

Breedte 149 cm

Materiaal 100 % polyester | FR

Kleuren 4
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Birches 

Kleuren 01 
White Silver

Kleuren 06 
Pale Bark

Kleuren 14 
Light Moss

Kleuren 11 
Silver Blue



Cheno
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Cheno 

Cheno is een heerlijk zachte, tactiele, moderne linnen 

chenille. De relaxte stonewashed finish geeft de lijnen die 

over het oppervlak spelen een subtiele beweging – als  

golven door een zacht briesje.

Vervaardigd van een fluweelzacht gesneden poolgaren,  

onderscheidt Cheno zich als zowel modern als ambachtelijk.  

In tegenstelling tot de traditionele chenilles, die een  

zware expressie hebben heeft het een lichtere, luchtige, 

iets doorschijnende uitstraling. 

Het palet van de gordijnstof is verfijnd maar warm en biedt 

verrassende contrasten in tonaliteit. Het bestaat uit  

een schaal van sfeervolle kleuren, variërend van Soft White 

en Ecru tot Dark Pine en Charcoal.

Breedte 130 cm

Materiaal 83 % linnen, 17 % katoen

Kleuren 8

Cheno 7085 
Kleuren 14 Dark Pine
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Cheno 

Kleuren 01 
Soft White

Kleuren 03 
Ecru

Kleuren 26 
Umbra

Kleuren 20 
Canyon

Kleuren 06 
Sand

Kleuren 13 
Pebble

Kleuren 23 
Charcoal

Kleuren 14 
Dark Pine



ComposerComposer
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Composer 

Composer speelt met ebbende en vloeiende volumes 

als een muziekstuk. De symfonie van grafische  

lijnen bootst stijgende en dalende geluidsgolven na.

Composer is een kamerhoge gordijnstof dat geweven 

is met de fil-coupétechniek in contrasterende 

dichtheden op een zeer fijne en delicate ondergrond. 

De samenstelling van het garen bestaat uit fijne 

metaaldraadjes die, in combinatie met een zachte 

mechanische behandeling, de oppervlaktestructuur 

een extra dimensie van levendigheid geven.

Composer is verkrijgbaar in zes tinten, variërend 

van krachtige kleuren die een statement maken tot 

verfijnde lichte tinten zoals Snow en Pearl. 

Breedte 290 cm

Materiaal 94 % polyester Trevira CS, 6 % metaal

Kleuren 6

Composer 7098 
Kleur 11 Pacific
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Composer

Kleuren 01 
Snow

Kleuren 02 
Pearl

Kleuren 11 
Pacific

Kleuren 16 
Rock

Kleuren 14 
Celadon

Kleuren 13 
Arctic
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Highlight

Highlight is een strakke, frisse, verduisterende gordijnstof 

die wordt gekenmerkt door een ingewikkelde structurele 

en tonale diepte. Als je goed naar de stof kijkt, zie je een  

directioneel melange-effect dat schijnbaar vanuit het 

diepst van de weefconstructie ontstaat.

Ondanks dat het gemaakt is van brandvertragend 

polyester, heeft Highlight een katoenachtige, natuurlijke 

uitstraling. Het ontleent zijn kenmerkende diepte en 

extreme dichtheid aan zijn multidimensionale constructie, 

die drie lagen verenigt.

Het weidse palet van de stof doet denken aan de zee  

op een bewolkte dag. Het loopt van delicate bleke tinten, 

zoals Pearl Grey tot diep Jade en Dark Navy.

Breedte 147 cm

Materiaal 100 % polyester | FR

Kleuren 16

Highlight 7091 
Kleuren 07 Clay
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Highlight

Kleuren 06 
Driftwood

Kleuren 11 
Dark Navy

Kleuren 24 
Pacific Blue

Kleuren 43 
Slate

Kleuren 14 
Jade

Kleuren 16 
Chestnut

Kleuren 01 
Snow White

Kleuren 07 
Clay

Kleuren 02 
Offwhite

Kleuren 12 
Blush

Kleuren 03 
Feather Grey

Kleuren 05 
Rosewood

Kleuren 34 
Raw Umber

Kleuren 13 
Pearl Grey

Kleuren 33 
Dark Rock

Kleuren 04 
Mineral Stone
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Infuser

Infuser, een sculpturele effen gordijnstof, verfijnt de 

ervaring van contrasterende kleuren door de dimensie van  

textuur. De levendige, volumineuze expressie roept  

de vraag op: ziet u stippen, vierkantjes of lijnen uit het 

oppervlak tevoorschijn komen?

De kenmerkende diepte van de stof komt van verschillend 

gekleurde moulinégarens in schering en inslag. Infuser 

is gemaakt van nieuwe wol en viscose en biedt een fris, 

subtiel glinsterend oppervlak. Het valt ook bijzonder 

elegant dankzij de inherente veerkracht en kreukvastheid. 

De kleuren van Infuser passen bij de veelzijdige 

persoonlijkheid van het materiaal en combineren warm  

met koel. Ze bevatten atmosferische noten, waaronder 

Dark Moss, Midnight, Wool White en Misty Grey. 

Breedte 300 cm

Materiaal 60 % wol, 40 % viscose

Kleuren 7

Infuser 7088 
Kleuren 06 Driftwood
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Infuser

Kleuren 01 
Wool White

Kleuren 13 
Misty Grey

Kleuren 25 
Dark Purple

Kleuren 06 
Driftwood

Kleuren 21 
Midnight

Kleuren 14 
Dark Moss

Kleuren 26 
Hickory
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Medley 

Medley, een update van het veelgeprezen ontwerp  

Melo, verfijnt de expressie van wol tot haar essentie. Het  

is een minimalistische en originele effen stof, met een  

aantrekkelijke mix van kleurdiepte, dichtheid en zachtheid.

Alles aan de constructie van Medley is ontworpen om  

de kwaliteit van de pure wol te behouden. De gordijnstof is  

semi-transparant en gemaakt met geverfd garen. Omdat 

het geweven is met gekamde vezels en behandeld is met 

een natuurlijke verzachtende finish, is het zowel glad  

als veerkrachtig. 

Medley is verkrijgbaar in een uitgebreide kleurenschaal  

met tien nuances die verwijzen naar de tinten van natuur-

lijke wol.

Breedte 305 cm

Materiaal 100 % wol

Kleuren 10

Medley 7100 
Kleuren 16 Sierra
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Medley 

Kleuren 01 
Strong White

Kleuren 02 
Warm White

Kleuren 36 
Dark Sepia

Kleuren 11 
Coastal Blue

Kleuren 26 
Umbra

Kleuren 16 
Sierra

Kleuren 13 
Grey Sky

Kleuren 04 
Almond

Kleuren 14 
Dark Forest

Kleuren 24 
Rock
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Pleats

Pleats verkent de intervallen tussen textuur en patroon. 

Het heeft geweven lijnen, in de vorm van onregelmatige 

plooien, die de gordijnstof een verfijnde uitdrukking  

geven die doet denken aan Arctische horizonten.

Zacht en dicht, roept Pleats een gevoel van kalme eenvoud 

op. De constructie creëert een zachte, getextureerde 

look, doordrenkt met subtiele dynamiek. Gemaakt van 

brandvertragend polyester. 

De kleuren van Pleats zijn krijtachtig en toch fris. Ze lopen 

uiteen van licht Concrete tot Smoky Green en Dark Steel.

Breedte 148 cm

Materiaal 100 % polyester | FR

Kleuren 6

Pleats 7090 
Kleuren 13 Silver Cloud
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Pleats 

Kleuren 01 
Chalky White

Kleuren 13 
Silver Cloud

Kleuren 33 
Dark Steel

Kleuren 14 
Smoky Green

Kleuren 06 
Concrete

Kleuren 03 
Clay
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Raffia 

Raffia is een prachtige effen stof gemaakt met een uniek 

lintgaren. 

Raffia is modern en toch natuurlijk, en wordt gekenmerkt 

door een perkamentachtige touch en een organisch 

samenspel van verweven garens van linnen en viscose. 

Deze combinatie geeft het textiel zijn kenmerkende stevige 

karakter, subtiele glans en verfijnd kleurvlak. 

Als Raffia in het licht gedrapeerd is, geeft het diepe  

kleuren weer als een olieverfschilderij met rijke kleuren.  

Het palet van de gordijnstof bevat gedurfde noten  

zoals Amber en Mauve, maar ook lichte tinten en donkere 

tinten, zoals Coal.

Breedte 270 cm

Materiaal 64 % viscose, 36 % linnen

Kleuren 10

Raffia 7084 
Kleuren 12 Amber
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Raffia

Kleuren 01 
Warm White

Kleuren 03 
Pearl

Kleuren 13 
Fossil

Kleuren 11 
Waterfall

Kleuren 15 
Mauve

Kleuren 12 
Amber

Kleuren 24 
Limestone

Kleuren 06 
Mineral

Kleuren 33 
Coal

Kleuren 14 
Seagrass



Ripple
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Ripple 

Ripple biedt een tactiel ritme van transparant geweven 

tussenruimten en levendige garenbewegingen, die  

als water over het oppervlak stromen. Als de gordijnstof 

gedrapeerd wordt, ontstaan harmonieuze plooien, die  

een dialoog vormen van contrasterende lijnen die  

een andere dimensie toevoegen aan de expressie van het 

gordijn. 

Een fijn gesponnen brandvertragend polyestergaren, in  

combinatie met een krimpgaren, wordt gebruikt om 

Ripple’s textuur en lichte verschuivingen in transparantie  

te versterken tot een zinnelijk effect.

De kleurenschaal van de stof weerspiegelt de lichte en 

schaduwrijke tinten van een denkbeeldig maanlandschap. 

Het varieert van koele grijzige tinten zoals Ash en  

Moon Stone tot genuanceerde lichte kleuren zoals Gauze 

en White.

Breedte 286 cm

Materiaal 90 % polyester Trevira CS, 10 % polyester I FR

Kleuren 6

Ripple 7102 
Kleuren 01 White
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Ripple 

Kleuren 01 
White

Kleuren 02 
Gauze

Kleuren 33 
Stormy Sea

Kleuren 12 
Moon Stone

Kleuren 16 
Ash

Kleuren 13 
Sky Grey



Rush
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Rush

Rush heeft ritmische lijnen die ontstaan door 

contrasterende dichte en transparante fijne strepen  

in de basis, vermenigvuldigd met een overlay van  

digitale directe afdrukken. Als een dicht opeengepakte 

stapel papieren, vormen ze een onderbroken streepeffect. 

Telkens als je kijkt, lijken de lijnen in verschillende 

visuele richtingen te bewegen, zoals frequenties. Deze 

eigenschap wordt nog versterkt door het levendige 

oppervlak van het gordijn, dat gedeeltelijk afkomstig is 

van het gebruik van een gedraaid, gerecycled Trevira  

CS gesponnen garen.

De subtiele, verfijnde kleuren voor Rush accentueren  

het oscillerende karakter van het ontwerp van de 

gordijnstof. De kleuren omvatten meer monochrome  

tinten zoals Silver Cloud en gedurfdere noten zoals  

Aqua Haze.

Breedte 303 cm

Materiaal 80 % polyester Trevira CS | gerecycled,  

20 % polyester Trevira CS

Kleuren 4

Rush 7097 
Kleuren 14 Aqua Haze
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Rush 

Kleuren 13 
Silver Cloud

Kleuren 12 
Barley

Kleuren 11 
Atlantic

Kleuren 14 
Aqua Haze
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Rush Plain

Rush Plain heeft een cascade van dichte, onregelmatige, 

verticale lijnen die contrasteren met de transparante  

ondergrond. Het is bijna alsof een waterval in een oogwenk 

is bevroren – statisch en tegelijkertijd vol beweging.

De gordijnstof, die geweven is met een zeer fijne mono-

filament schering, ontleent zijn linnenachtige materialiteit 

aan gedraaide gesponnen vezels. Net als Rush is het 

gemaakt van gerecycled Trevira CS garen.

 

Om trouw te blijven aan de directe, pure aard van het  

ontwerp, is Rush Plain verkrijgbaar in slechts één kleur: 

Pure White.

Breedte 310 cm

Materiaal 80 % polyester Trevira CS | gerecycled,  

20 % polyester Trevira CS

Kleur 1

Rush Plain 7096 
Kleuren 01 Pure White
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Shift

Shift drukt lijnen uit in hun zuiverste vorm. De gordijnstof, 

een moderne interpretatie van een klassieke constructie, 

schaalt een gedurfde visgraat op en onderbreekt deze met  

geprononceerde verticale lijnen. Merkwaardig genoeg 

verenigt en segmenteert het samenspel van deze grafische 

elementen tegelijkertijd.

Shift combineert de frisheid van linnen met de zachtheid 

van pure wol. Het is dicht en gedefinieerd, maar toch warm 

en tactiel. 

Het palet van Shift bestaat uit een scala van elegante noten 

in combinatie met zacht wit, van licht Almond en rokerig 

Sage tot rijk Black. Hoe donkerder de kleur, hoe grafischer 

de stof lijkt.

Breedte 310 cm

Materiaal 65 % linnen, 35 % wol

Kleuren 5

Shift 7094 
Kleuren 13 Silver Grey
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Shift 

Kleuren 02 
Warm White

Kleuren 06 
Almond

Kleuren 33 
Black

Kleuren 14 
Sage

Kleuren 13 
Silver Grey



69

Starting Point

Starting Point verkent het idee dat elke lijn met een punt 

begint. Het verrassende, verfijnde ontwerp roept een 

fantasierijk gevoel op van punten die met elkaar verbonden 

zijn tot sterrenconstellaties. 

De canvasachtige linnen basis van Starting Point is 

aanvankelijk gestukverfd. Vervolgens wordt een rotatie-

discharge print aangebracht op de levendige structuur, 

en worden achtereenvolgens verschillende kleuren 

toegevoegd. De kleurstoffen worden uitgewisseld en met 

elkaar vermengd. Ten slotte wordt de stof met hete lucht 

behandeld om een uitzonderlijke zachtheid te krijgen.

De kleurstellingen van Starting Point variëren van 

zandkleurige tot mineraalachtige tinten. De gedurfdere 

accenten zijn geïnspireerd op het kijken naar de sterren.

Breedte 144 cm

Materiaal 100 % linnen

Kleuren 5

Starting Point 7086 
Kleuren 15 Orbit
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Starting Point

Kleuren 02 
Moon

Kleuren 12 
Solar

Kleuren 11 
Space

Kleuren 13 
Eclipse

Kleuren 15 
Orbit
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Touch Point

Touch Point is een natuurlijke effen gordijnstof met  

een authentieke persoonlijkheid. Het valt vooral op door  

de manier waarop de dichte, canvasachtige esthetiek  

toch rijk en zacht aanvoelt.

Touch Point is geweven met een dubbelgevouwen  

garen van puur linnen. Dit versterkt het dichte structurele 

karakter en verhoogt de stabiliteit. 

De veelzijdige kleurschakering van de stof bestaat uit  

noten die het ambachtelijke karakter aanvullen. Het 

assortiment omvat elegante tinten zoals Panna, Peach 

Blossom en Khaki, meer verzadigde tinten zoals Fern, 

Flamingo en Azur, en een selectie contrasterende neutrale 

tinten.

Breedte 290 cm

Materiaal 100 % linnen

Kleuren 12

Touch Point 7087 
Kleuren 24 Khaki
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Touch Point

Kleuren 01 
Bright White

Kleuren 02 
Panna

Kleuren 11 
Azur

Kleuren 15 
Flamingo

Kleuren 24 
Khaki

Kleuren 13 
Soft Grey

Kleuren 05 
Peach Blossom

Kleuren 06 
Antique White

Kleuren 12 
Amber Gold

Kleuren 23 
Charcoal

Kleuren 14 
Fern

Kleuren 33 
Dark Taupe



Watercolour
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Watercolour

Watercolour is een ongecompliceerde doorschijnende effen  

gordijnstof die het uitzicht door het raam verandert  

in een diffusie van waterige kleuren. Als aanvulling op dit 

opvallende effect komen in het licht afwisselende lijnen 

van de gevlamde garens willekeurig verticaal en horizontaal 

tevoorschijn uit het frisse oppervlak.

Hoewel de stof een natuurlijk, vlasachtig karakter heeft,  

is het geconstrueerd met een gesponnen, brandvertragend 

polyester garen met continu filament. Het gordijn is 

kamerhoog en als het gedrapeerd is, vormen de plooien 

vloeiende verticale volumes die de ervaring van textuur  

en kleur verkennen.

De zachte tinten voor Watercolour geven de naam weer. 

Ze variëren van delicaat Ecru Rose en Cloud tot noten als 

Amber en Petal.

Breedte 300 cm

Materiaal 100 % polyester | FR

Kleuren 9

Watercolour 7093 
Kleuren 14 Fern
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Watercolour

Kleuren 01 
Soft White

Kleuren 13 
Cloud

Kleuren 03 
Ecru Rose

Kleuren 12 
Amber

Kleuren 14 
Fern

Kleuren 33 
Graphite Grey

Kleuren 11 
Misty Blue

Kleuren 06 
Linen Grey

Kleuren 15 
Petal
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Blow

Blow is een licht, zijdeachtig gordijnstof met een 

subtiele glans dat doet denken aan parachutemateriaal. 

Gekenmerkt door een luchtige beweging roept  

het associaties op van levendige aquarellen die net 

geschilderd zijn op een matglanzend, papierachtig 

oppervlak.

Het levendige palet voor Blow is samengesteld door de  

kunstenares Sarah Illenberger. Het verwijst naar het 

gereedschap dat creatievelingen gebruiken om te 

tekenen en met kleuren te werken, zoals pennen, inkt, 

kleurpotloden en krijt. 

De kleuren voor Blow vullen het vloeiende karakter van  

het materiaal aan en verwijzen naar de editie van gedrukte 

panelen van de kunstenaar getiteld `Unscripted`. De 

kleuren lopen uiteen van gemodificeerde primaire tinten 

tot donkere noten en zuivere neutrale tinten, waaronder 

Paper White, Scarlet, Lemon Yellow en Graphite. 

Breedte 150 cm

Materiaal 100 % polyamide

Kleuren 19

Blow 6894 
Kleuren 10 Vermillion
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Blow

Kleuren 43 
Charcoal

Kleuren 24 
Linoleum

Kleuren 31 
Faded Ink

Kleuren 34 
Emerald

Kleuren 21 
Sky

Kleuren 11 
Wet Ink

Kleuren 14 
Bright Green

Kleuren 01 
Paper White

Kleuren 13 
Pencil

Kleuren 02 
Chalk

Kleuren 33 
Graphite

Kleuren 03 
Cardboard

Kleuren 06 
Clay

Kleuren 32 
Oil

Kleuren 10 
Vermillion

Kleuren 12 
Lemon Yellow

Kleuren 30 
Scarlet

Kleuren 22 
Sun

Kleuren 25 
Dark Ruby
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