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Mooi vallen van de gordijnen
Veelvuldig wordt de vraag gesteld waarom het gordijn niet mooi valt. De mening over “mooi” is van
persoon tot persoon verschillend. Daarom is het een lastige kwestie als er een klacht gemeld wordt
over het vallen van het gordijn. Wees tijdens het verkoopgesprek voorzichtig met vertellen hoe je
verwacht dat een gordijn valt.
Er zijn meerdere factoren die een rol spelen. Dit begint bij de stoftoeslag. Door meer stof in de breedte
te verwerken, vallen de plooien gemakkelijker van boven tot onder in golven. Maar is het gordijn
gemaakt van een stugge stof dan kan het gebeuren dat het gordijn onder veel naar voor of naar
achter uit gaat staan. Het pakket gordijnen komt dan ver de kamer in.
Een zoom enkel of dubbel kan ook een rol spelen in het wel of niet mooi vallen. Omdat een dubbele
zoom weer naar binnen geslagen wordt, is de bovenkant van deze zoom mooi afgewerkt. Bij een
enkele zoom wordt de rand afgelockt op het atelier en dit blijft bij de enkele zoom in het zicht. Om
geen afgelockte rand te zien wordt bij een transparante stof gekozen voor een dubbele zoom. De
dubbele zoom is zwaarder dan een enkele zoom en geeft bij een dunne transparante stof meer
gewicht waardoor het gordijn strakker van boven naar beneden hangt. Dit wordt soms nog verstrekt
door een verzwaringskoord aan de onderkant.
Afhankelijk van de dikte van de stof is een dubbele onderzoom bij een overgordijn eerder een nadeel
dan een voordeel. De dubbele onderzoom in een overgordijn moet drie dikkere lagen stof ombuigen.
In deze zoom zitten ook nog eens twee omslagen die met de bocht mee de golf van de plooi moeten
vormen. Hoe dikker de stof hoe moeilijker dit gaat. Gevolg is dat de zoom een breekpunt krijgt en in
spitse punten naar voor en naar achter gaat hangen. Het resultaat met een enkele onderzoom in een
overgordijn is vaak beter dan een dubbele onderzoom.
Ook de afstand tussen de plooien kan bepalend zijn voor het mooi in de plooi vallen van de gordijnen.
Als de plooien te dicht op elkaar in het band gestikt zijn dan zullen twee plooien onder in het gordijn
maar één golf vormen. Een grotere tussenruimte zal een betere plooival als gevolg hebben.
Heeft een gordijn een uitgesproken streepdesign let er dan op dat er bij de confectie niet van uit
gegaan wordt dat de plooien steeds op dezelfde plaats in het design gestikt worden. Het gordijn zal na
confectie op een plaats de streep naar voren en op een andere plaats naar achter vallen. Tenzij dit
vooraf met het atelier afgesproken wordt. Uiteraard moet er dan meer stof besteld worden om het
gordijn bij de zijkanten aan te passen en het atelier kan een meerprijs vragen voor deze
confectiemethode. Informeer je klant hier over, die kan een ander verwachtingspatroon hebben dan jij
zelf.
Enkele stoffen zoals bijvoorbeeld taft en wilde zijde zijn dunne stoffen die toch behoorlijk stug kunnen
zijn. Door stugge gordijnen te voeren neemt de voeringstof de gordijnstof mee in de valling van de
plooi. Het resultaat is een mooier vallend gordijn door de voering. Een andere overweging is om de
stof te laten “staan” op de grond. Het gordijn wordt in dit geval 2 cm langer op de vloer gemeten. Er
komt tijdens het hangen van de gordijnen een klein knikje onder in de plooival, maar de plooi loopt wel
van boven naar beneden in één golf. Let hier wel op wat voor vloerbedekking aanwezig is. Omdat het
gordijn op de vloer staat neemt het erg snel vuil van de vloer op. Vuil kan gemakkelijk over harde
vloeren schuiven en zo in het gordijn terecht komen. Zachte vloeren houden het vuil plaatselijk beter
vast en waait het minder snel onder de zoom van het gordijn.
Als een stof tot gordijn gemaakt is moeten we dat nog wel laten "weten" aan de stof. Hang een gordijn
op, schuif het open en vorm met de hand plooien vanaf de haak boven tot onder in het gordijn. Doe
een koordje midden en onder om het gordijn. Laat dit enkele dagen hangen zodat de stof zich mooi in
de plooi kan vormen. Zo blijft het gordijn tijdens sluiten en openen beter in de plooien vallen die je
gevormd hebt. Mocht je de ruimte hebben, zou je de gordijnen ook al op de zaak in de plooi kunnen
hangen. Je klant kan de gordijnen dan direct gebruiken en hierdoor bied je een extra service aan.
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