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Zijde gordijnen
Regelmatig worden er vragen gesteld over zijde gordijnen.
De vraag naar zijde stoffen is groot. Dat is niet verwonderlijk want zijde heeft nog steeds een
exclusieve uitstraling die door weinig andere stoffen benaderd wordt. Maar zijde straalt ook warmte uit
door zijn natuurlijke glans. Een gordijn van wilde zijde met al zijn kleur effecten, zeer dunne draden en
ook de verdikkingen in de draden laten heel de charme van de natuur in een gordijn uitkomen.
Daar waar een rupsje hard gewerkt heeft om ons van deze pracht te laten genieten zullen we ons ook
moeten realiseren dat zijde gordijnen ook extra aandacht nodig hebben. Dat blijkt ook wel uit de
vragen die binnen komen.

Veel problemen ontstaan door de voering van de zijde gordijnen.
De gordijnen moeten altijd gevoerd worden. Door invloed van het zonlicht vergaat zijde. Het zonlicht
breek de zijde als het ware af.
Zijde is een natuurproduct en kan veel vocht in de vezel opnemen. En net als katoen kan zijde
krimpen maar ook uitzakken. Het is dan ook het beste om zijde te voeren met een katoenen voering.
Maar helaas is katoen ook niet goed bestand tegen het zonlicht. Vaak wordt gekozen voor een
polyester-katoen voering. Bij deze voering zijn vaak de kettingdraden van polyester en die zijn
nagenoeg krimpvrij.
De problemen ontstaan als de voering in de zijzoom van de zijde wordt vastgemaakt. Omdat de zijde
krimpt en uitzet en de voering niet gaan de zijzomen rimpelen. Dit kan zelfs zo erg zijn dat de
zijkanten van het gordijn helemaal schuin weg trekken en de gordijnen niet meer te sluiten zijn.
De oplossing voor dit probleem is de voering aan de zijkanten los laten van het zijde gordijn. Om te
voorkomen dat de voering slecht mee schuift zou de voering met een klittenbandje, een knoop of een
draadje midden op de zijzoom vast gezet kunnen worden. Een knoop en knoopsgat geeft de minste
bewegingsvrijheid bij krimp. Een klein klittenbandje op de zijzoom van het gordijn en een streepje
klittenband op de voering zorgt voor de grootste bewegingsvrijheid. Maar zowel de knoop en
knoopsgat als het klittenbandje zijn niet zo fraai om te zien. Een draadje van een paar centimeter
tussen de voering en het gordijn doet het vaak nog als beste.

Een ander probleem is het vuil worden van zijde.
Zijde kunt u zelf niet wassen, dit moet altijd door een professioneel bedrijf gebeuren. Water zorgt voor
kringen in de stof. Wel kunt u proberen om zoveel mogelijk vlekken te voorkomen.
Gebruik altijd een trekstang om de gordijnen te openen of te sluiten. Hiermee wordt de aanslag van de
handen op de gordijnen voorkomen. Nog beter is een elektrische rail, dit heeft heel veel voordelen
voor de klant en voor zijn gordijnen. Bovendien is er nog een voordeel voor u als interieuradviseur te
bedenken. Let ook op de loop van huisdieren. Als deze vaak langs de gordijnen lopen laten ze ook
een waslaag van hun haren achter op de gordijnen.

Zijde is een natuurproduct.
Natuurproducten hebben extra aandacht nodig, net zoals hout regelmatig geverfd moet worden moet
zijde ook wat vocht op kunnen nemen. Convector putten en de centrale verwarming kunnen zorgen
voor een hele droge lucht. Als de zijde uitdroogt wordt de vezel broos en zal dan vergaan. Hang liever
geen zijde gordijnen boven een convector put. De warme luchtstroom zorgt voor snelle uitdroging van
zijde.
Zorg er voor dat de vochtigheid in huis op peil blijft zo heb je langer plezier van je zijde gordijnen.
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