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Technieken- en werkwijze

Hand-Tuften

Tuften is een relatief nieuwe techniek die eind

50er jaren in Amerika is ontwikkeld. Bij tuften

wordt er onder druk wol door een gronddoek

geblazen. De garens worden op de juiste pools-

hoogte geschoren en met natuurlijke latex op de

rug gefixeerd: allemaal handwerk. Bij deze me-

thode is het mogelijk om je eigen ontwerp aan 

te leveren. 

Hand-knopen

Bij hand knopen wordt met een horizontaal of

verticaal getouw het tapijt handmatig geknoopt,

vervolgens met de hand geschoren en tot slot 

in zijn geheel gewassen en gedroogd. 

Deze methode is al tweeënhalf millennia in 

gebruik voor het vervaardigen van tapijten met

een levendige en warme uitstraling. 

Borduren

Borduren is een kunstzinnige techniek met een

historie van vijfduizend jaar en wordt door ons

machinaal toegepast op ongeverfde wolvilt van

drie millimeter en gestanst in een hexagoon.

Door variaties in de zeshoek ontstaan veelal ver-

assende vormen. Voor wat betreft de kleurstelling

is er keuze uit tien kleuren wolvilt en tweehon-

derd kleuren borduurgaren. Wolvilt is kleurecht

en door een natuurlijke vetlaag vuilafstotend.

Injectietechniek

De injectietechniek is de nieuwste tapijt-verf me-

thode waarbij verf computergestuurd direct tot

aan het gronddoek geïnjecteerd kan worden. 

Met deze techniek is bijna elk patroon mogelijk:

ideaal voor het toepassen van eigen ontwerpen.

aanbrengen van het patroon op het gronddoek Hand-tuft proces met de hand-tuft machine Scheren op de juiste poolhoogte Handscheren van speciale patronenVoorbeelden van het Hand-tuft proces: 
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Viscose 36 kleuren Wolvilt 10 kleurenWol 99 kleuren

Kleuren en materialen

Mix and match

Wij werken met 99 kleuren wol, 36 kleuren viscose

en 10 kleuren wolvilt. Afhankelijk van het ontwerp

en de techniek is het mogelijk deze kleuren en 

materialen te combineren. 

Bij The Wool Studio kun je dus zelf de kleuren-

combinaties bepalen of eigen creaties aanleveren. 

Vloerkleden werden door reizigers en kolonisten uit Azië
naar Europa gebracht en vormde de basis voor voor
het tapijt zoals wij dat kennen. Het woord tapijt is 
dan ook afkomstig van het Perzische woord “tafta” 
dat geweven betekent. 
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Diamond
Constructie: Hand-tuft

Materiaal: wol / viscose
Poolgewicht: 3400 gram per m2
Poolhoogte: 14mm

Afmeting: elke maat mogelijk (max 5 x 13m)
Kleurencombinatie: 99 kleuren wol, 36 kleuren viscose (zie pagina 8)
Gebruiksintensiteit: normaal gebruik

Hand-tuft



Apollo
Constructie: Hand-tuft

Materiaal: wol / viscose
Poolgewicht: 3400 gram per m2
Poolhoogte: 14mm

Afmeting: elke maat mogelijk (max 5 x 13m)
Kleurencombinatie: 99 kleuren wol, 36 kleuren viscose (zie pagina 8)
Gebruiksintensiteit: normaal gebruik

Hand-tuft
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Escape
Constructie: Hand-tuft

Materiaal: wol / viscose
Poolgewicht: 3400 gram per m2
Poolhoogte: 14mm

Afmeting: elke maat en vorm mogelijk (max 5 x 13m)
Kleurencombinatie: 99 kleuren wol, 36 kleuren viscose (zie pagina 8)
Gebruiksintensiteit: normaal gebruik

Hand-tuft
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Lana Dulce
Constructie: Hand-tuft

Materiaal: wol / viscose
Poolgewicht: 3500 gram per m2
Poolhoogte: 14mm, 16mm

Afmeting: elke maat en vorm mogelijk (max 5 x 13m)
Kleurencombinatie: 99 kleuren wol, 36 kleuren viscose (zie pagina 8)
Gebruiksintensiteit: normaal gebruik

Hand-tuft
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Viscose Velvet
Constructie: Hand-tuft

Materiaal: 100% viscose
Poolgewicht: 3500 gram per m2
Poolhoogte: 12mm, 14mm, 16mm

Afmeting: elke maat en vorm mogelijk (max 5 x 13m)
Kleuren: 36 kleuren (zie pagina 8)

Gebruiksintensiteit: normaal gebruik

Hand-tuft
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Joint
Constructie: Hand-tuft

Materiaal: wol / viscose
Poolgewicht: 3500 gram per m2
Poolhoogte: 14mm

Afmeting: elke maat mogelijk (max 5 x 13m)
Kleurencombinatie: 99 kleuren wol, 36 kleuren viscose (zie pagina 8)
Gebruiksintensiteit: normaal gebruik

Hand-tuft
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Black / white Blue / white Blue / red

by Elvin den Haan



Takumi
Constructie: Hand-tuft

Materiaal: wol
Poolgewicht: 3200 gram per m2
Poolhoogte: 25mm

Afmeting: elke maat mogelijk max. 5 x 13mtr
Kleuren: white, beige, taupe, grey

Gebruiksintensiteit: normaal gebruik

Hand-tuft

White Beige Grey
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Taupe
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Crushed
Constructie: Hand-geknoopt

Materiaal: wol / zijde
Poolgewicht: 1950 gram per m2

Afmeting: ca 170 x 230
240 x 300cm andere maten op aanvraag

Gebruiksintensiteit: zwaar gebruik

Petrol Rust

Hand-geknoopt



Soft Concrete
Constructie: injectie-techniek

Materiaal: 80% wol / 20% pa
Poolgewicht: 1450 gram per m2

Afmeting: 200 x 240cm
200 x 300cm
300 x 400cm andere maten op aanvraag

Gebruiksintensiteit: zwaar gebruik

Injectie techniek
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Facets
Constructie: injectie-techniek

Materiaal: 80% wol / 20% pa
Poolgewicht: 1450 gram per m2

Afmeting: 200 x 240cm
200 x 300cm andere maten op aanvraag

Kleurencombinatie: op aanvraag
Gebruiksintensiteit: zwaar gebruik

Injectie techniek
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Petrol Navy Grey Orchid
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Concrete Vintage
Constructie: injectie-techniek

Materiaal: 80% wol / 20% pa
Poolgewicht: 1450 gram per m2

Afmeting: 170 x 230cm
200 x 300cm andere maten op aanvraag

Gebruiksintensiteit: zwaar gebruik

Injectie techniek

Petrol Orchid



Concrete Lace
Constructie: injectie-techniek

Materiaal: 80% wol / 20% pa
Poolgewicht: 1450 gram per m2

Afmeting: 200 x 240cm / 200 x 300cm
300 x 400cm andere maten op aanvraag

Gebruiksintensiteit: zwaar gebruik

Injectie techniek
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Kantwielen
Constructie: injectie-techniek

Materiaal: 80% wol / 20% pa
Poolgewicht: 1450 gram per m2

Afmeting: 200 x 240cm
200 x 300cm andere maten op aanvraag

Gebruiksintensiteit: zwaar gebruik
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Petrol Navy Grey

Injectie techniek



Injectie techniek
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The Owl
Constructie: injectie-techniek

Materiaal: 80% wol / 20% pa
Poolgewicht: 1450 gram per m2

Afmeting: 170 x 230cm
200 x 300cm andere maten op aanvraag

Gebruiksintensiteit: zwaar gebruik



Injectie techniek | kamerbreed

Special operations
Constructie: injectie-techniek

Materiaal: 80% wol / 20% pa
Poolgewicht: 1450 gram per m2

Afmeting: vanaf 100m2
Kleurencombinatie: Pantone kleuren waaier
Gebruiksintensiteit: zwaar gebruik

Onze designs op kamerbrede wollen vloerbedekking,
tailor-made in kleur en ontwerp.
Ook een eigen ontwerp is mogelijk.
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Twist
Constructie: injectie-techniek

Materiaal: 80% wol / 20% pa
Poolgewicht: 1450 gram per m2

Afmeting: 200 x 300cm andere maten op aanvraag
Kleurencombinatie: op aanvraag
Gebruiksintensiteit: zwaar gebruik

by Rob Walters

Injectie techniek
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Injectie techniek | Artist collection



Splash choclate 
Do the pollock dot 
Blue astralis 

Constructie: injectie-techniek
Materiaal: 80% wol / 20% pa

Poolgewicht: 1450 gram per m2
Afmeting: 200 x 300cm andere maten op aanvraag

Kleurencombinatie: op aanvraag
Gebruiksintensiteit: zwaar gebruik

by Rob Walters

Injectie techniekInjectie techniek | Artist collection

collectie 2015/16 4342 the wool studio



Love stories
Constructie: geborduurd 

Materiaal: 100% wolvilt
Poolgewicht: 800 gram per m2

Afmeting: elke maat en vorm mogelijk
Kleurencombinatie: 200 kleuren borduurgaren, 10 kleuren wolvilt (zie pagina 8)
Gebruiksintensiteit: zwaar gebruik

Brown Black

Geborduurd
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Embroidered wool felt wall
Constructie: geborduurd

Materiaal: 100% wolvilt
Poolgewicht: 800 gram per m2

Afmeting: elke maat en vorm mogelijk
Kleurencombinatie: 200 kleuren borduurgaren, 10 kleuren wolvilt (zie pagina 8)

Backing: magneetfolie

Geborduurd | Wool felt wall tiles
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Oneindig veel combinaties mogelijk
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Feel the love

The Wool Studio houdt van wol en het schaap

houdt van The Wool Studio. Weet je dat een

goede wol begint met de voeding van het

schaap? Een goede en vette wol krijg je van een

gezond schaap die gezonde voeding, veel ruimte

en liefde krijgt. Dat zie- en voel je aan onze

vloerkleden en vloerbedekking. 

Ook werken wij met andere natuurlijke materia-

len zoals, viscose, bamboe en zijde. 

Deze worden gecombineerd met de wol voor

een nog spannender effect. 

Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt door

onze ‘inspiration guide’ vol met schitterende

ontwerpen van Nederlandse bodem. Dit is

slechts een greep uit onze collectie. De gehele

collectie vind je op onze website. 

Scan met je smart phone de QR code:

Of ga naar www.thewoolstudio.nl

Wie van natuurlijke materialen houdt kan 

bij ons terecht.

Feel the love, Hans van der Goes
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