
GORDIJNEN  
OP MAAT

Koop stof waar je wil! 
Laat de gordijnen maken  

bij Knip en klaar gordijn
www.knipenklaargordijn.nl





U koopt stof en Knip en klaar gordijn 

kan daar voor u gordijnen, vitrage, 

vouw gordijnen of embrassen van maken. 

Wilt u gordijnen met plooien, een  enkele- , 

vlinder of triplooi, ingeslagen zeilringen of 

een mooi vouwgordijn? Het kan allemaal. 

Knip en klaar gordijn is een professioneel 

atelier, alles wordt voor u exact op maat 

en volgens uw wensen gemaakt.

Gaat u verhuizen en heeft u bestaande gor-

dijnen die u wilt meeverhuizen? Of heeft u 

kant en klaar gordijnen gekocht die ingekort 

of aangepast moeten worden?

Dat kan ook, want Knip en klaar gordijn kan 

uw bestaande of kant en klaar gordijnen 

ook voor u vermaken. Wel zo makkelijk!  

LEUKE STOF GEKOCHT EN DAAR 
GORDIJNEN VAN LATEN MAKEN?
U heeft een leuke stof gekocht waar u gordijnen van wil maken.  Zelf maken is 

voor u wellicht geen optie. Dan is Knip en klaar gordijn voor u de oplossing. 

HOE HET WERKT?
• U koopt stof.

• U neemt thuis de maten volgens de  

meetinstructies in deze folder.

• Aan de hand van de rekenvoorbeelden  

in deze folder kunt u bepalen hoeveel stof 

u nodig heeft.

• De maten geeft u op via de bestelbon  

die u via uw Knip  en klaar deelnemer 

krijgt of via de website  

www.knipenklaargordijn.nl 

• De stof en de maten levert u aan bij uw 

Knip en klaar deelnemer of stuurt u zelf 

rechtstreeks op naar Knip en klaar onder 

vermelding van de naam of het nummer 

van uw Knip en klaar deelnemer.

• Als Knip en klaar alles compleet heeft 

ontvangen, uw stof en uw bestelbon,  

ontvangt u per mail een opdracht-

bevestiging.

• Uw gordijnen worden hierna in productie 

genomen en uiterlijk een week later door 

Knip en klaar naar u verstuurd.

• U kunt kiezen voor verschillende  

betaalmogelijkheden waaronder  

Ideal of achteraf op rekening.
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Gordijnen bepalen voor een belangrijk deel de sfeer en uitstraling in uw 

huis. U kunt daarom uw gordijnen door ons op verschillende manieren laten 

maken. Hieronder treft u een opsomming van de mogelijkheden. 

Op de volgende pagina’s gaan we verder in op de voor en nadelen 

van de verschillende afwerkingsmogelijkheden.

GORDIJNEN OP MAAT EN 
NAAR WENS GEMAAKT!

Geplooide gordijnen

• Enkele plooi

• Vlinderplooi

• Triplooi

• Platte plooi

Gordijnen met zeilringen 

• 25 mm ringen

• 40 mm ringen

• Kleuren, nikkel, nikkel antiek, 

zwart, messing, messing 

antiek, brons 

Embrassen 

• Rechte embrasse

• Banaan embrasse

Gordijnen met tunnel

• Tunnel alleen boven

• Tunnel onder en boven, 

spangordijn

Vouwgordijnen

• Baleinen ingestikt aan de 

achterkant

• Baleinen opgestikt aan  

de achterkant  

(voor patroonstof)

• Baleinen ingestikt aan de 

voorkant

• Zonder baleinen

• Standaard ketting bediend 

systeem

DE MOGELIJKHEDEN
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KNIP EN KLAAR GARANTIE!
Meetgarantie

Heeft u per ongeluk niet goed gemeten? Geen probleem want Knip 

en Klaar biedt altijd meetgarantie. Kosteloos wordt uw gordijn 

vermaakt of opnieuw gemaakt. Geen gedoe!

Niet tevreden garantie 

Zijn uw gordijnen niet naar uw wens  gemaakt? Ook dan geen  

gedoe! Uw gordijnen gaan kosteloos terug naar het atelier of  

worden opnieuw gemaakt.

Uiteraard proberen wij altijd eerst het gordijn voor u op maat  

of naar wens te vermaken alvorens wij opnieuw maken.

Knip en klaar garantie geldt niet voor vermaakservice.

Onze uitgebreide garantievoorwaarden vind u 

op onze website www.knipenklaargordijn.nl

Bovenin het gordijn treft u 
het Knip en klaar label. Dit 
label staat garant voor onze 
kwaliteit en onze garantie.
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ENKELE PLOOI
De enkele plooi is de meest eenvoudige 

plooi. Deze plooi  wordt met name toege-

past bij zware en dikke gordijnstoffen zoals 

velourse gordijnen of gordijnen die gevoerd 

worden. Een bijkomend voordeel van de en-

kele plooi is dat er niet zo veel stof nodig is. 

GORDIJNEN MET PLOOIEN

VLINDERPLOOI 
De vlinderplooi, of dubbele plooi, is de 

meest gebruikte plooi. Het geeft het gordijn 

een rijke luxe uitstraling. Doorgaans hangt 

een gordijn met vlinderplooi mooier dan een  

gordijn met enkele plooi. Dit komt omdat er 

meer stof in verwerkt is. Hierdoor valt het 

gordijn beter in de plooi en valt het aan de 

onderkant soepeler.

TRIPLOOI
De triplooi is een nog rijkere uitvoering van 

vlinderplooi. In plaats van twee keer inge-

vouwen wordt de plooi drie keer ingevou-

wen. De triplooi wordt meestal toegepast 

bij dunnere en soepel vallende stoffen zoals 

vitrages, voiles en inbetweens. Het is af te 

raden om de triplooi toe te passen bij dikkere 

gordijnstoffen of gevoerde gordijnen. Het 

risico hierbij is dat het gordijn te zwaar en 

massaal wordt.



De platte plooi is met name 

geschikt voor voile en vitrage 

stoffen. Een gordijn met een 

platte plooi kan niet open en 

dicht geschoven worden en 

blijft op een gespannen breed-

te hangen. Doordat er veel stof 

in het gordijn verwerkt is geeft 

een platte plooi veel privacy 

met weinig inkijk vanaf buiten. 

Deze plooi is niet geschikt om 

te voeren.
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PLATTE PLOOI
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TUNNEL BOVEN OF 
SPAN (BOVEN EN 
ONDER) 
Bij een gordijn met een tunnel kan de stof over 

een roede heen. Het is mogelijk dit alleen aan 

de bovenkant te doen of aan de boven en de 

onderkant. Dit laatste wordt een span gordijn  

genoemd. Het roede en het span gordijn 

is met name geschikt voor voile en vitrage 

stoffen. Doordat het gordijn moeizaam schuift 

wordt dit type doorgaans alleen toegepast bij 

gordijnen die nooit open en dicht hoeven.

GORDIJNEN MET VOERING
Gevoerde gordijnen vallen rijker, ogen luxer  en gaan langer mee. De voering voorkomt 

verkleuring en vertering van de stof door zonlicht. Sommige stoffen zoals zijde en velourse 

stoffen moeten zelfs gevoerd worden omdat de stof anders binnen onafzienbare tijd zal zijn 

verteerd. Gevoerde gordijnen isoleren ook beter en voorkomen dus de nodige kou en tocht 

van het raam.  Bij een gevoerd gordijn kan ook gekozen worden voor een verduisterende 

voeringstof. Erg prettig om uw slaapkamer goed donker te krijgen.

EMBRASSEN
Embrassen zijn een mooie 

aanvulling op  het gordijn.  

U kunt kiezen tussen een rechte 

embrasse en een banaan 

embrasse.  De beschikbare 

maten zijn  70 cm en 120 cm lang  

(omgevouwen 35 cm en 60 cm).



ZEILRINGEN
Gordijnen met ringen ogen strak en 

modern. Door de voor en achterwaartse 

beweging die de stof maakt hangt het 

gordijn bijzonder mooi  en soepel gol-

vend. Ook kan het tot een klein pakketje 

teruggebracht worden zodat er overdag 

zoveel mogelijk zon naar binnen en zicht 

naar buiten is. De ringen zijn in diverse 

kleuren en maten verkrijgbaar.  

Let bij het kiezen van de maat van de 

ringen op de dikte van de roede en de 

opening van de ringen. Zijn de ringen te 

klein dan schuift het gordijn niet goed 

open en dicht.

De ringen zijn 
verkrijgbaar in de 
maten 

• 25 mm opening
• 40 mm opening

GORDIJNEN  
MET RINGEN 
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Kleuren 

Nikkel

Messing

Nikkel antiek

Messing antiek

Zwart Brons
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Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

1,0 27,- 35,- 44,- 52,- 61,- 69,- 78,- 86,- 95,- 103,- 112,- 120,- 129,-

2,0 33,- 44,- 55,- 66,- 77,- 88,- 99,- 110,- 121,- 132,- 143,- 154,- 165,-

3,0 35,- 47,- 59,- 71,- 83,- 95,- 107,- 119,- 131,- 143,- 155,- 167,- 179,-

4,0 43,- 58,- 73,- 88,- 103,- 118,- 133,- 148,- 163,- 178,- 193,- 208,- 223,-

Voeren meerprijs  + 30,- 42,- 54,- 66,- 78,- 90,- 102,- 114,- 126,- 138,- 150,- 162,- 174,-

Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

1,0 27,- 31,- 39,- 48,- 52,- 61,- 69,- 78,- 82,- 90,- 99,- 103,- 112,-

2,0 33,- 38,- 49,- 60,- 66,- 77,- 88,- 99,- 104,- 115,- 126,- 132,- 143,-

3,0 35,- 41,- 53,- 65,- 71,- 83,- 95,- 107,- 113,- 125,- 137,- 143,- 155,-

4,0 43,- 50,- 65,- 80,- 88,- 103,- 118,- 133,- 140,- 155,- 170,- 178,- 193,-

Voeren meerprijs  + 30,- 36,- 48,- 60,- 66,- 78,- 90,- 102,- 108,- 120,- 132,- 138,- 150,-

Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

1,0 35,- 48,- 56,- 69,- 82,- 95,- 107,- 116,- 129,- 141,- 154,- 167,- 175,-

2,0 44,- 60,- 71,- 88,- 104,- 121,- 137,- 148,- 165,- 181,- 198,- 214,- 225,-

3,0 47,- 65,- 77,- 95,- 113,- 131,- 149,- 161,- 179,- 197,- 215,- 233,- 245,-

4,0 58,- 80,- 95,- 118,- 140,- 163,- 185,- 200,- 223,- 245,- 268,- 290,- 305,-

Voeren meerprijs  + 42,- 60,- 72,- 90,- 108,- 126,- 144,- 156,- 174,- 192,- 210,- 228,- 240,-

ENKELE PLOOI 
Prijzen van stel of stuk gordijn

VLINDERPLOOI 
Prijzen van stel of stuk gordijn

TRIPLOOI  
Prijzen van stel of stuk gordijn

€

€

€

PRIJZEN 

GRATIS VERZENDING VANAF € 100,- 
Aankopen tot € 100,- verzendkosten  € 7,- per stuk / stel gordijn



Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

1,0 47,- 65,- 77,- 95,- 113,- 131,- 149,- 161,- 179,- 197,- 215,- 233,- 245,-

2,0 56,- 78,- 92,- 114,- 136,- 158,- 179,- 194,- 216,- 237,- 259,- 281,- 295,-

3,0 60,- 83,- 98,- 122,- 145,- 168,- 191,- 207,- 230,- 253,- 277,- 300,- 315,-

4,0 68,- 95,- 113,- 140- 167,- 194,- 221,- 239,- 266,- 293- 320,- 347,- 365,-

Voeren meerprijs  + 42,- 60,- 72,- 90,- 108,- 126,- 144,- 156,- 174,- 192,- 210,- 228,- 240,-

Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

1,0 27,- 31,- 39,- 48,- 52,- 61,- 69,- 78,- 82,- 90,- 99,- 103,- 112,-

2,0 33,- 38,- 49,- 60,- 66,- 77,- 88,- 99,- 104,- 115,- 126,- 132,- 143,-

3,0 35,- 41,- 53,- 65,- 71,- 83,- 95,- 107,- 113,- 125,- 137,- 143,- 155,-

4,0 43,- 50,- 65,- 80,- 88,- 103,- 118,- 133,- 140,- 155,- 170,- 178,- 193,-

Voeren meerprijs  + 30,- 36,- 48,- 60,- 66,- 78,- 90,- 102,- 108,- 120,- 132,- 138,- 150,-

Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

1,0 35,- 41,- 53,- 65,- 71,- 83,- 95,- 107,- 113,- 125,- 137,- 143,- 155,-

2,0 40,- 47,- 61,- 75,- 82,- 96,- 110,- 124,- 131,- 145,- 159,- 166,- 180,-

3,0 43,- 50,- 65,- 80,- 88,- 103,- 118,- 133,- 140,- 155,- 170,- 178,- 193,-

4,0 50,- 59,- 77,- 95,- 104,- 122,- 140,- 158,- 167,- 185,- 203,- 212,- 230,-

Voeren meerprijs  + 30,- 36,- 48,- 60,- 66,- 78,- 90,- 102,- 108,- 120,- 132,- 138,- 150,-

PLATTE PLOOI 
Prijzen van stel of stuk gordijn

GORDIJNEN MET RINGEN 
Prijzen van stel of stuk gordijn

ROEDE- EN SPANGORDIJN 
Prijzen van stel of stuk gordijn

€

€

€

Prijs per stuk 12,-

EMBRASSEN
rechte en banaan embrasse
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Banenstof tot 1,6 m
verticaal verwerkt

Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0

1,0 2 3 4 6 7 8 10 11 12

1,5 2 4 6 8 9 11 13 15 17

2,0 3 5 7 10 12 14 17 19 21

2,5 3 6 9 12 14 17 20 23 26

3,0 4 7 10 14 17 20 24 27 30

3,5 4 8 12 16 19 23 27 31 35

4,0 5 9 13 18 22 26 31 35 39

Banenstof met patronen: aantal patronen extra per breedte maat gordijn

+1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

ENKELE PLOOI EN RINGEN
Afmetingen stel of stuk gordijn en benodigde meters stof

METERS

Kamerhoge stof  tot 3,3 m 
horizontaal verwerkt

Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

< 3,0 2,5 3 4 5 5,5 6,5 7,5 8,5 9 10 11 11,5 12,5

maximale hoogte gordijnmaat is de hoogte van de stof - 20 cm

REKENVOORBEELDEN
Benodigde meters stof

Stof in banen of kamerhoog?
Banenstof = stof 1,3 tot 1,6 meter breed, wordt verticaal verwerkt in banen.

Kamerhoge stof = stof 1,6 tot 3,3 meter hoog, wordt horizontaal verwerkt zonder naden.



Banenstof tot 1,6 m
verticaal verwerkt

Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0

1,0 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 15

1,5 2 4 6 8 9 11 13 15 17 18 20

2,0 3 5 7 10 12 14 17 19 21 23 26

2,5 3 6 9 12 14 17 20 23 26 28 31

3,0 4 7 10 14 17 20 24 27 30 33 37

3,5 4 8 12 16 19 23 27 31 35 38 42

4,0 5 9 13 18 22 26 31 35 39 43 48

Banenstof met patronen: aantal patronen extra per breedte maat gordijn
+ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11

METERS

VLINDERPLOOI
Afmetingen stel of stuk gordijn en benodigde meters stof
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METERS

Kamerhoge stof  tot 3,3 m 
horizontaal verwerkt

Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

< 3,0 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5

maximale hoogte gordijnmaat is de hoogte van de stof - 20 cm



TRIPLOOI EN PLATTE PLOOI
Afmetingen stel of stuk gordijn en benodigde meters stof

Banenstof tot 1,6 m
verticaal verwerkt

Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

1,0 3 4 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 19

1,5 4 6 8 9 11 13 15 17 18 20 22 24 26

2,0 5 7 10 12 14 17 19 21 23 26 28 30 33

2,5 6 9 12 14 17 20 23 26 28 31 34 37 40

3,0 7 10 14 17 20 24 27 30 33 37 40 43 47

3,5 8 12 16 19 23 27 31 35 38 42 46 50 54

4,0 9 13 18 22 26 31 35 39 43 48 52 56 61

Banenstof met patronen: aantal patronen extra per breedte maat gordijn

+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14

Kamerhoge stof  tot 3,3 m 
horizontaal verwerkt

Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

< 3,0 3,5 5 6 7,5 9 10,5 12 13 14,5 16 17,5 19 20

maximale hoogte gordijnmaat is de hoogte van de stof - 20 cm

BANAAN EMBRASSE
Stof
Unistof zonder patroon

Embrasse lengte in meters 0,7 1,2

Stof 0,4 0,6

Stof met patronen: aantal patronen extra 

+ 1 + 1

REKENVOORBEELDEN
Benodigde meters stof

METERS



Banenstof tot 1,6 m
verticaal verwerkt

Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0

1,0 2 3 4 6 7 8 10 11 12

1,5 2 4 6 8 9 11 13 15 17

2,0 3 5 7 10 12 14 17 19 21

2,5 3 6 9 12 14 17 20 23 26

3,0 4 7 10 14 17 20 24 27 30

3,5 4 8 12 16 19 23 27 31 35

4,0 5 9 13 18 22 26 31 35 39

Banenstof met patronen: aantal patronen extra per breedte maat gordijn

+1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

METERS

Kamerhoge stof  tot 3,3 m 
horizontaal verwerkt

Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

< 3,0 2,5 3 4 5 5,5 6,5 7,5 8,5 9 10 11 11,5 12,5

maximale hoogte gordijnmaat is de hoogte van de stof - 20 cm

RECHTE EMBRASSE
Stof
Unistof zonder patroon

Embrasse lengte in meters 0,7 1,2

Stof 0,3 0,5

Stof met patronen: aantal patronen extra 

+ 1 + 1

ROEDE- EN SPANGORDIJN 
Afmetingen stel of stuk gordijn en benodigde meters stof
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VOUWGORDIJNEN
Vouwgordijnen geven een unieke en sfeervolle uitstraling aan uw 

interieur. Een optimale lichtval en toch een groot gevoel van  privacy.  

Omdat er veel met vouwgordijnen mogelijk is biedt Knip en klaar 

gordijn u de mogelijkheid uit drie verschillende modellen. Onder-

staand treft u een beschrijving van de modellen en een uitleg van de 

voor en nadelen.
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Veruit het meest toegepaste 

vouwgordijn is die met tunnels 

en baleinen aan de achter-

kant. De stof wordt aan de 

achterkant om de circa 25 cm 

ingenomen en doorgestikt tot 

tunnels. In deze tunnels komen 

baleinen die het vouwgordijn 

een strak uiterlijk geven. Het 

model is bijzonder geschikt 

voor effen stoffen en stoffen 

met een verticale streep. Voor 

patroonstoffen zijn ingestikte 

tunnels niet geschikt omdat er 

bij iedere balein een gedeelte 

van het patroon weg valt in de 

tunnel.

Patroonstoffen

Bij patroonstoffen worden de tunnels niet 

ingestikt maar opgestikt. Van dezelfde stof 

als het vouwgordijn worden van strookjes 

stof tunnels gemaakt die achterop worden 

gestikt. Hierdoor blijft het patroon altijd 

mooi doorlopen en zichtbaar.

VOUWGORDIJN MET 
BALEINEN ACHTER  
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VOUWGORDIJN 
MET BALEINEN 
VOOR
Een vouwgordijn met baleinen aan de 

voorkant is extra modern en extra opvallend. 

De stof wordt aan de voorkant om de circa 

25 cm  ingenomen en doorgestikt. In de 

tunnels komen baleinen en doordat deze 

aan de voorkant zitten geeft dit een speels 

effect. Zowel effen stoffen als patroonstoffen 

kunnen worden toegepast.

VOUWGORDIJN 
ZONDER 
BALEINEN 
Dit vouwgordijn wordt gemaakt zonder 

baleinen met alleen een onderlat. Aan de 

achterkant van de stof is ringetjes band 

opgestikt waaraan het vouwgordijn wordt 

opgetrokken. Het vouwgordijn hangt neer-

gelaten als een vlakke lap en opgetrokken 

heeft het een nonchalante uitstraling. Het 

model is zowel geschikt voor effen als streep 

en patroonstoffen. 



VOEREN
Net als bij gordijnen kunnen vouwgordij-

nen gevoerd worden. Voering geeft het 

vouwgordijn een rijker uiterlijk en voorkomt 

verkleuring en verteren door de zon.

MET KETTING  
SYSTEEM!
Als u vouwgordijnen via Knip en klaar gordijn 

laat maken worden deze standaard voorzien 

van een ketting bediend cassette systeem. 

Op dit systeem krijgt u 2 jaar garantie!

NIET ALLE STOFFEN ZIJN GESCHIKT 
Helaas zijn niet alle stoffen geschikt voor vouw gordijnen. Stoffen waar veel rek in zit zijn 

niet toe te passen in een vouwgordijn. Ook erg dikke stoffen zoals velourse en chenille stof 

zijn niet geschikt voor het maken van een vouwgordijn.
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Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

1,00 55,- 80,- 105,- 130,- 155,- 180,-

1,25 68,- 99,- 130,- 161,- 193,- 224,-

1,50 80,- 118,- 155,- 193,- 230,- 268,-

1,75 93,- 136,- 180,- 224,- 268,- 311,-

2,00 105,- 155,- 205,- 255,- 305,- 355,-

2,25 118,- 174,- 230,- 286,- 343,- 399,-

2,50 130,- 193,- 255,- 318,- 380,- 443,-

2,75 143,- 211,- 280,- 349,- 418,- 486,-

3,00 155,- 230,- 305,- 380,- 455,- 530,-

Voeren meerprijs  + 53,- 78,- 103,- 128,- 153,- 178,-

PRIJZEN

VOUWGORDIJN
Prijzen van een vouwgordijn

€

GRATIS VERZENDING VANAF € 100,- 
Aankopen tot € 100,- verzendkosten  € 7,- per stuk / stel gordijn

PRIJZEN 



Banenstof tot 1,6 m
verticaal verwerkt

Breedte in meters tot

Hoogte in meters tot 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

1,00 2 3 3 3 5 5

1,25 2 4 4 4 5 5

1,50 2 4 4 4 6 6

1,75 3 5 5 5 7 7

2,00 3 6 6 6 8 8

2,25 3 6 6 6 9 9

2,50 4 7 7 7 10 10

2,75 4 7 7 7 11 11

3,00 4 8 8 8 12 12

Patroonstof tot 1,6 m breed aantal patronen extra per breedte maat gordijn

+ 1 + 2 + 2 + 2 + 3 +3

Kamerhoge stof  tot 3,3 m 
horizontaal verwerkt

Breedte in meters

Hoogte in meter 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

< 3,0 1,5 2 2,5 3 3,5 4

maximale hoogte gordijnmaat is de hoogte van de stof - 40 cm

Rekenvoorbeeld

VOUWGORDIJN 
Afmetingen vouwgordijn en benodigde meters stof

Stof in banen of kamerhoog?
Banenstof = stof 1,3 tot 1,6 meter breed, wordt verticaal verwerkt in banen.

Kamerhoge stof = stof 1,6 tot 3,3 meter hoog, wordt horizontaal verwerkt zonder naden.

REKENVOORBEELDEN
Benodigde meters stof
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ONGEVOERD  GEVOERD  

Verdeling veranderen door 
van 2 stukken of stel gordijnen 1 stuk te maken 23,- 34,- per stel/stuk

van een stuk gordijn een stel maken ( zonder behoud breedte maat ) 26,- 39,- per stel

van een stuk gordijn een stel maken ( met behoud breedte maat ) 60,- 91,- per stel

op nieuwe hoogte maken en onderkant afwerken door 

onderzoom maken 28,- 42,-
per meter - gordijn 
breedte

loodveter aanzetten 28,- n.v.t.
per meter - gordijn 
breedte

Op nieuwe hoogte maken en bovenkant afwerken door 

enkele plooi maken 30,- 45,-
per meter - gordijn 
breedte

vlinderplooi maken 33,- 50,-
per meter - gordijn 
breedte

triplooi maken 36,- 54,-
per meter - gordijn 
breedte

platte plooi maken 39,- 59,-
per meter - gordijn 
breedte

ringen 25 of 40 mm inzetten 36,- 54,-
per meter - gordijn 
breedte

Op nieuwe breedte maken door 
op breedte knippen en nieuwe zijzoom maken 12,- 18,- per stuk - zijzoom

                                 Per meter - gordijn breedte  =   de geplooide breedte van het gordijn / de breedte van de rails of roede.

GORDIJNEN 
VERMAKEN? 
DAT KAN!

Wel onder de voorwaarde dat 

• De gordijnen gereinigd zijn

• Geen oude rommel

• Geen verteerde stoffen

PRIJZEN 

BESTAANDE GORDIJNEN VERMAKEN €

GRATIS VERZENDING VANAF € 100,- 
Aankopen tot € 100,- verzendkosten  € 7,- per stuk / stel gordijn
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Vouwgordijnen, rolgordijnen en andere soorten 
raamdecoratie kunnen door ons niet worden vermaakt!

Voeren van een gordijn 

aanbrengen van voering in een bestaand gordijn 33,00
per meter - gordijn 
breedte

Voorwaarde 
het stiksel is door u zelf uit gehaald. U levert het gordijn aan met uitgehaalde plooien en zijzomen

Repareren / opnieuw maken 
zijzoom 11,00 per zijzoom

onderzoom 8,00 per meter zoom

enkele plooi, vlinder- of triplooi (incl nieuwe haak) 1,50 per plooi

platte plooi (incl nieuwe haak) 2,30 per plooi

nieuwe ring inslaan 3,00 per ring

Levering materialen 
Schuifhaakjes ( type 1, 2 of 3, in 6, 8 of 10 cm ) 0,75 per stuk

prikhaak 0,75 per stuk

schelp haak 0,75 per stuk

Loodjes 1,00 per stuk

PrikhaakSchelp haakType 1 Type 2 Type 3 Loodjes



ALGEMENE AANBEVELINGEN
• Gebruik voor het opmeten altijd een metalen rolmaat. De rolmaat die u gebruikt 

moet lang genoeg zijn om de volledige lengte of breedte in één keer te meten. 

• Voor het juist meten van de hoogte is het belangrijk dat de rails of roede al is bevestigd.

• Als er nog geen rails of roede hangt adviseren wij deze aan weerzijde 25 cm breder 

dan het raam te nemen. 

• Let op ramen en deuren die naar binnen toe open gaan. Meet en plaats het gordijn 

zodanig dat  deze niet in de weg zit.

• Heeft u een nieuw huis of bent u aan het verbouwen dan moeten de vloeren en 

vensterbanken zijn afgewerkt en klaar zijn alvorens u gaat meten.

• Meet de hoogte altijd op minimaal drie plaatsen. Links, in het midden en rechts

• Meet u verschil in hoogte? Houdt dan de kortste maat aan.

• Het is verstandig om twee keer te meten. Zo voorkomt u fouten en weet u zeker  

dat u juist gemeten heeft.

WELKE MATEN GEEFT U OP BIJ UW  
BESTELLING?
• U geeft de maten op die u heeft gemeten.

• Zelf haalt u hier niets vanaf of telt u hier niets bij op. 

• Het atelier zorgt er voor dat het gordijn vrij hangt van de vloer of vensterbank en 

breed genoeg wordt gemaakt zodat het gordijn altijd goed sluit.

EEN STUK OF STEL GORDIJNEN?
• Wilt u een stuk of een stel gordijnen?

• Een stuk gordijn, links of rechts.

• Een stel gordijnen, twee gelijke delen links en rechts.

• Een ongelijk stel gordijnen, links en rechts verschillende breedtes.

• Geef het op bij uw bestelling.

MEETINSTRUCTIES 
GORDIJNEN
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GORDIJNRAILS 
VOOR GORDIJN MET PLOOIEN 

          

Breedte

• Meet de breedte van de gordijnrails.

• Als u het gordijn in twee ongelijke delen opgesplitst wilt hebben meet u het 

gedeelte links en het gedeelte rechts apart op. Ter controle meet u de totale 

breedte na.

• Het atelier maakt het gordijn iets breder zodat het gordijn altijd goed sluit.

Hoogte

• Meet vanaf de bovenkant van de rails tot aan het punt waar het gordijn 

moet komen. Dit kan de vloer, de vensterbank of de radiator zijn.

• Meet op drie plaatsen, links, in het midden en rechts. De kortste maat geeft 

u op bij uw bestelling.

• Het atelier haalt 1,5 cm van de hoogte af zodat het gordijn vrij hangt.
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AAN PLAFOND OF WAND OF IN DE DAG (IN HET KOZIJN)



GORDIJNROEDE
VOOR GORDIJN MET ZEILRINGEN OF PLOOIEN

Breedte 

• Meet de breedte van de roede.

• Als u het gordijn in twee ongelijke delen opgesplitst wilt hebben meet u het gedeel-

te links en het gedeelte rechts apart op.  Ter controle meet u de totale breedte na.

• Het atelier maakt het gordijn  breder zodat het gordijn altijd goed sluit.

1. Hoogte gordijn met plooien (de gordijn roede is met ringen)

• Meet vanaf de onderkant van de roede tot aan het punt waar het gordijn moet 

komen. Dit kan de vloer, de vensterbank of de radiator zijn.

2. Hoogte gordijn met zeilringen

• Meet vanaf de bovenkant van de roede tot aan het punt waar het gordijn moet 

komen. Dit kan de vloer, de vensterbank of de radiator zijn.

• Meet de diameter van de roede. Deze mag niet groter zijn dan de opening 

van de zeilring,

• Zeilring 25 mm :  roede diameter max 20 mm

• Zeilring 40 mm :  roede diameter max 35 mm

• Meet op drie plaatsen, links, in het midden en rechts. De kortste maat geeft u 

op bij uw bestelling.

• Het atelier haalt 1,5 cm van de hoogte af zodat het gordijn vrij hangt.

GORDIJN MET PLOOIEN

1 2

GORDIJN MET ZEILRINGEN
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Gebruik voor het opmeten van gordijnen altijd een 

metalen rolmaat. Andere soorten meetlinten en in het 

bijzonder een huishoudcentimeter zijn niet zuiver van 

maat. De rolmaat die u gebruikt moet lang genoeg zijn 

om de volledige lengte of breedte in één keer te meten. 
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SPANROEDE 
VOOR SPAN GORDIJN

Breedte 

• Meet de breedte van de roede.

• Het atelier maakt het gordijn breder zodat het gordijn altijd goed 

sluit.

Hoogte 

• Meet vanaf de bovenkant van de bovenste roede  tot aan de 

onderkant van de onderste roede.

• Meet op drie plaatsen, links, in het midden en rechts. De kortste 

maat geeft u op bij uw bestelling.



ALGEMENE AANBEVELINGEN  :

• Gebruik voor het opmeten altijd een metalen rolmaat. De rolmaat die u gebruikt 

moet lang genoeg zijn om de volledige lengte of breedte in één keer te meten. 

• Let op ramen en deuren die naar binnen toe open gaan. Meet en plaats het 

vouwgordijn zodanig dat  deze niet in de weg zit.

• Heeft u een nieuw huis of bent u aan het verbouwen dan moeten de vloeren, 

wanden en vensterbanken zijn afgewerkt en klaar zijn alvorens u gaat meten.

• Meet de hoogte altijd op minimaal drie plaatsen. Links, in het midden en rechts

• Meet u verschil in hoogte? Houdt dan de kortste maat aan.

• Het is verstandig om twee keer te meten. Zo voorkomt u fouten en weet u zeker  

dat u juist gemeten heeft.

WELKE MATEN GEEFT 
U OP BIJ UW BESTELLING?
• U geeft de maten op die u heeft gemeten.

• Zelf haalt u hier niets vanaf of telt u hier niets bij op. 

• Het atelier haalt 1 cm van de hoogte en 1 cm van de breedte af  

om het vouwgordijn passend te maken 

AAN WELKE KANT 
DE BEDIENING?
• Wilt u de optrekketting links of rechts?

• Geef het op bij uw bestelling.

MEETINSTRUCTIES 
VOUWGORDIJNEN



M
E

E
TIN

S
TR

U
C

TIE
S 

27Knip en klaar gordijn - productfolder

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OP-
METEN VAN EEN VOUWGORDIJN!
• Zitten er deurklinken of raamhendels in de buurt van het vouwgordijn?  

Let dan op dat u zo meet dat het vouwgordijn hier niet achter kan blijven 

hangen.

• Als er roosters in het raam zitten, houdt dan rekening met het feit dat het 

vouwgordijn als filter kan gaan dienen waardoor het snel vuil en smerig  

zal worden.

• Hangt u twee vouwgordijnen van verschillende hoogte naast elkaar?  

Geef dit dan op bij uw bestelling. Het is mooi als de baleinen op dezelfde  

lijn naast elkaar doorlopen. Belangrijk is het om daarbij te weten of de 

vouwgordijnen vanaf de bovenkant of onderkant gelijk moeten beginnen. 



METEN BIJ PLAATSING  
IN DE DAG

De breedte  

• Meet de breedte op minimaal  twee plaatsen tussen het kozijn. Boven en onder. 

De kleinste maat houdt u aan.

• Het atelier maakt het vouwgordijn 1 cm smaller zodat het vouwgordijn altijd 

goedpast. 

De hoogte

• Meet de hoogte op minimaal twee plaatsen tussen het kozijn, links en rechts.  

U meet vanaf de bovenkant van het raam tot aan de vensterbank.

• Het atelier maakt het vouwgordijn 1 cm korter zodat het vouwgordijn altijd goed past.

IN DE DAG

VOUWGORDIJNEN
In de dag of op de dag?
In de dag = in het kozijn

Op de dag = op het kozijn of op de muur. 
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METEN BIJ PLAATSING  
OP DE DAG

De breedte :  

• Meet de gewenste breedte van het vouwgordijn. U kunt zelf 

inschatten hoe breed u het vouwgordijn wilt hebben

• Het atelier maakt het vouwgordijn 1 cm smaller zodat het 

vouwgordijn altijd goed past.

De hoogte :  

• Meet de afstand vanaf de bovenkant, de plek waar u het 

vouwgordijn wilt laten beginnen, tot aan de onderkant, de plek 

waar u het vouwgordijn wilt laten eindigen. Dit kan bijvoorbeeld 

tot de onderkant van het kozijn zijn of tot de vloer.

• Het atelier maakt het vouwgordijn 1 cm korter zodat het 

vouwgordijn altijd goed past.

OP DE DAG
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Gebruik voor het opmeten van gordijnen altijd een 

metalen rolmaat. Andere soorten meetlinten en in het 

bijzonder een huishoudcentimeter zijn niet zuiver van 

maat. De rolmaat die u gebruikt moet lang genoeg zijn 

om de volledige lengte of breedte in één keer te meten. 
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