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Beddengoed / Rolgordijnen
______________________________________________________________________________________________

Beddengoed

Beddengoed heeft de volgende afmeting:
•140 (b)x200 (h)cm (1-persoons dekbed)
•200 x 200 cm (2-persoons dekbed). Tegenwoordig zien we ook grotere formaten, maar je mag 
dit voor nu aanhouden.

Er zijn verschillende rapporten mogelijk voor beddengoed: 

•64x70cm. De standaard afmeting voor textiel. 

•64x200cm.  Nu is 64cm niet de hoogte van het ontwerp, maar de breedte. De hoogte van 
het ontwerp is nu eigenlijk de hele breedte van een stofrol oftewel van de cilinder van de 
rotatiezeefdruk. 

•92x200cm.  Voor grote textiele producten (zoals raamdecoratie / beddengoed) worden ook 
wel drukmachines gebruikt met een grotere cilinder. Deze machines zijn speciaal om grotere 
dessins te kunnen ontwikkelen voor interieur, omdat dit grotere oppervlaktes betreft. Voor jou 
als ontwerper is het gemakkelijker om op dit formaat te ontwerpen. De herhaling komt namelijk 
minder snel terug. 

Bovenstaande rapporten zijn gemaakt met rotatiedruk (rotary print).
Het rapport herhaalt links en recht, maar niet boven en onder. Dit komt omdat de lengte van de 
cilinder volledig wordt benut en dus niet herhaald kan worden. Dergelijk dessin noemt men semi 
panel.
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Er kunnen ook geplaatste dessins gemaakt worden voor beddengoed (placed print). 

Semi Panel

Geplaatste print oftewel panel
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Rolgordijn

Een geplaatste print is de tegenhanger van een all-over print. Een losse zeef wordt gebruikt 
om het beddengoed in 1x te drukken. De afmetingen voor dergelijke prints zijn gelijk aan de 
afmeting van het beddengoed. Dus:  140 (b)x200 (h)cm of 200 x 200 cm. Je document  in Adobe 
Illustrator moet dus ook zo groot zijn.

Dergelijke print wordt ook genoemd: panel.
 
Er is meer vraag naar dessins met een rapport in tegenstelling tot een panel. Rotatiedruk is 
namelijk goedkoper dan een geplaatste print.

Kussenhoes

Een kussenhoes ontwerp je ook erbij. Zorg dat je dit niet teveel tijd kost. Haal bijvoorbeeld een 
stukje uit je dessin en plaats dit in op het kussen.  Het ontwerp mag geplaatst of all over zijn.
 
De afmeting van een kussenhoes is 60 (h) x70 (b) cm. Je levert het ontwerp aan in een apart 
document. 
 
Rapport voor raamdecoratie (window decoration)

De afmeting voor een rapport voor raamdecoratie (rolgordijnen / gordijnen) is hetzelfde als de 
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afmeting voor beddengoed (rotatiedruk), dus:

•64x70cm. De standaard afmeting voor textiel.
•64x200cm. 
•92x200cm. 

De breedte van een rolgordijn is minimaal 60 cm. Let dus op dat een dessin mooi is als deze tot 
60 cm is versneden. Al je elementen moeten goed zichtbaar blijven. Belangrijke figuren moeten 
niet van het ontwerp kunnen worden “afgesneden”. Een leverancier let namelijk niet op waar 
de stof wordt gesneden. Hij let alleen op zo min mogelijk stofverlies bij het snijden. Het is dus jouw 
taak als ontwerper om goed te kijken dat het ontwerp altijd mooi uitkomt, waar ook gesneden 
zal gaan worden.

Aangezien het smalste ontwerp voor een rolgordijn 60 cm is, is het logischer dat je je rapport 64 
cm breed maakt en niet 92 cm breed.

Heel grafische dessins zijn minder populair voor rolgordijnen. Na het snijden van de stof tot 
rolgordijn, ziet het dessin er snel scheef uit, omdat het moeilijk is machinaal loodrecht te snijden; 
er zit altijd een kleine afwijking in.

Een dessin gemaakt met een afmeting van 64/92x200cm, dat een afbeelding vertoont aan de 
onderkant van het product heet een randdessin of border print.

Randdessin
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Ook in de mode zien we randdessins, bijvoorbeeld een motief aan de onderkant van een rok. 
Het principe is hetzelfde als het maken van een dessin voor beddengoed of raamdecoratie.

Behangrand (border) 

Behangranden kunnen in de volgende maten gemaakt worden:

53x13,5cm
53x17,6cm
53x26,5cm

Behangranden zijn tegenwoordig niet meer populair, maar toch goed om te afmetingen te 
weten. 


