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TEGEN EEN 
STOOTJE
Het boek Stoffen in het interieur van 
Wilhelmine van Aerssen en Chris Halsey zit 
vol wetenswaardigheden over meubelstof-
fen. Bijvoorbeeld dat die met de Martindale-
test uitgebreid worden getoetst op slijtage-
gevoeligheid. Bij de test wordt de sterkte 
van de draden gemeten door er duizenden 
malen over te wrijven. Bij het breken van de 
eerste draad wordt de Martindalewaarde 
bepaald. Over het algemeen geldt; hoe hoger 
het Martindalenummer, hoe beter. Maar het 
zegt volgens Van Aerssen en Halsey niet 
altijd iets over de sterkte van de stof. 
‘Slijtage ontstaat ook altijd aan de onder-
kant van de stof door het schuren van de stof 
op de vulling, en schuimrubber heeft zo’n 
beetje hetzelfde effect als een scheermes. 
Het binnenwerk van een meubel is dan ook 
bepalend voor de levensduur van stoffen. De 
betere kwaliteit stoelen en banken worden 
daarom eerst gestoffeerd met linnen of 
katoen. Maar accepteer dat je een bank of 
stoel op een gegeven moment opnieuw moet 
laten stofferen. Het voordeel is dat je dan 
een nieuwe stof kunt kiezen,’ aldus Van 
Aerssen en Halsey. Dat is inderdaad geen 
vervelende klus. Evengoed, een viertal tips 
om de levensduur van je meubelstoffen te 
verlengen:
Tip 1 Bescherm meubels tegen direct zon-
licht. Moderne stoffen zijn in het algemeen 
goed bestand tegen zonlicht, maar alle 
stoffen zullen uiteindelijk verbleken. 
Katoen en linnen zijn gevoeliger voor zon-
licht dan wol en synthetische stoffen.
Tip 2 Trek stukgetrokken lussen nooit uit 
de stof, maar werk ze met een naald naar de
achterkant van de stof.
Tip 3 Schud de kussens op je bank of stoel 
eens per week op en keer ze regelmatig om.
Vergeet niet ook onder de kussens te 
stofzuigen.
Tip 4 Verwijder vlekken voorzichtig en op 
de juiste manier. Laat de vlek niet indrogen 
maar probeer zo veel mogelijk vuil te ver-
wijderen door met keukenpapier te deppen 
en dan de stof voorzichtig met lauw water of 
een geschikt reinigingsmiddel schoon te 
maken. Bij hardnekkige vlekken is het ver-
standig professionele hulp in te schakelen.
‘Stoffen in het interieur: een handboek’, 
Wilhelmine van Aerssen en Chris Halsey,  
€ 39,95, Hélène Lesger Books

K U N S T G R E E P
Het behang van kunstenaar 
Elena Carozzi voor Lizzo vormt 
een kruising tussen kunst en 
design. Dat is geen loze kreet: 
dankzij Carozzi’s gedegen  
reseach hebben de geprinte 
behangrollen dezelfde intensi-
teit qua kleur en vorm als hand-
geschilderde exemplaren.
€ 500 per m², lizzo.net

D R A N K L O K A A L
Voor de collectie Senza Tempo 
werkte het Britse behangmerk 
Cole & Son voor de vierde keer 
samen met het Italiaanse 
Fornasetti. Negentien bijzon-
dere behangontwerpen zijn het 
resultaat. De handtekening van 
Fornasetti is duidelijk te her-
kennen, door afbeeldingen van 
klassieke architectuur, ondeu-
gende aapjes en wandelstokken. 
Voor een ware statement wall 
moet je behang Cocktails heb-
ben. Het dessin werd gebaseerd 
op een ijsemmer die Piero 
Fornasetti in de jaren vijftig 
ontwierp en heeft een zwierige 
retrovibe. Behang Cocktails,   
€ 220 per rol, cole-and-son.com
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