
Artwork & Dessins
Week 7



Basis Illustrator

• Geometrische patronen maken in Illustrator
• Omkleuringen maken in Illustrator
• Dessin productiegereed maken in Illustrator
• Engineerd print maken in Illustrator
• Sportbroek + top tekenen in Illustrator



Marimekko

• Marimekko is een 
bedrijf dat gevestigd 
is in Helsinki, Finland. 
Het verkoopt kleding, 
tassen, 
interieurdecoraties en 
accessoires, en is 
wereldwijd bekend

• https://www.marimekk
o.com/eu_en/adidas-
x-
marimekko/campaign

https://nl.wikipedia.org/wiki/Helsinki
https://nl.wikipedia.org/wiki/Finland
https://www.marimekko.com/eu_en/adidas-x-marimekko/campaign
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Vlisco
• Uitgebreide 

geschiedenis
• Begin 19e eeuw
• Imitatiebatik
• Populair in Afrika
• Sinds 2017 failliet, 

wachtend op overname



Batik

• Om te batikken wordt de stof eerst gedeeltelijk met 
was beschilderd. 

• De behandelde delen kunnen geen verf opnemen. Na 
het verven wordt de was verwijderd. 

• Geavanceerde batik bestaat uit verschillende 
kleurgangen, waarbij tussen de verfbaden door de was 
(deels) wordt verwijderd of opnieuw wordt 
aangebracht. 

• Doordat er kleine barstjes in de was komen, treedt er 
vaak een soort craquelé-effect op.
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Vlisco
• https://www.vlisco.com

https://www.vlisco.com/


Opdrachten

Eindopdracht 1:
• Ontwikkel en sports colab collectie tussen Adidas en Vlisco

van minimaal 3 sets met 4 prints 
• Combineer in deze collectie 2 geometrische prints met 2 

bijpassende prints met een “African Touch”. 
• Presenteer de collectie op een stylesheet.

Eindopdracht 2: 
• Ontwikkel een at Home collectie, kussenhoes, gordijnen, 

behang en servies voor Marimekko van minimaal 4 prints
• Combineer in deze collectie 2 geometrische prints met twee 

bijpassende prints met een “floral Touch”. 
• Presenteer de collectie op een stylesheet



Opdrachten

Wat lever je in:
• Vooronderzoek vlisco/ marimekko
• Moodboard
• Minimaal 10 ontwerpschetsen van de dessins
• Kleurenkaart
• 4 dessins in 2 kleurstellingen
• Stylesheet/ mock-up 
• Engineerd print van set barbiekleding in 2 

verschillende dessins
• 2 stofontwerpen van 30 cm/ 30 cm met een 

doorlopend dessins op de juiste maat


