Praktisch
en mooi: een
ijzersterk duo

‘IK WIL KLEREN ONTWERPEN
DIE LANG MEEGAAN’

Haar ontwerpen zijn stijlvol, tijdloos en een plezier om te breien. In bijna elk nummer
van Knitting Magazine vind je wel een ajourtop, vintage-achtig vest of een sjaal of
col met elegante kabels van haar hand. Vol plannen om zelfstandiger te publiceren.
Ontmoet de Britse designer Natalie Warner.
TEKST: NATALIE WARNER
Een ontwerp van Natalie op de cover van het magazine Knitting.

Natalie is geboren en getogen in Londen
en woont daar nog steeds. Haar ouders
hebben haar vanaf dat zij een kind was
steeds gestimuleerd om haar hart te
volgen. “Ik had het gevoel dat ik alles
kon doen, dat ik alles kon proberen en
uitzoeken. Als ik er niet goed in was, dan
bepaalde ik dat zelf, mijn ouders hebben
dat nooit tegen me gezegd.”
Naaien en breien leert ze als jong meisje
van haar moeder en haar grootmoeder.
Haar moeder doet het naaiwerk en oma
breit. “Ik was een moederskindje. Wat
mama en oma deden, wilde ik ook doen.
Al was ik een erg ongeduldig kind. Ik heb
het breien uiteindelijk laten liggen tot in
mijn tienerjaren. Ik maakte mijn eigen
kleren. Dat wel. Ik herinner me dat er een
zomerbaantje niet doorging en ik bedacht
dat ik die tijd kon gebruiken om te gaan
breien. Zo van, als het nu niet lukt, lukt
het nooit meer. Maar het lukte.... Je had
in die tijd van dat hele dikke garen, 10%
katoen en verder acryl. Maar dat mocht de
pret niet drukken. Sinds die tijd ben ik niet
meer gestopt.”
Van literatuur naar mode

Na de middelbare school heeft Natalie

geen idee wat ze wil doen. Uiteindelijk
kiest ze voor een studie Engelse literatuur,
met de middeleeuwen als specialisatie. “Ik
vond dat interessant, en het was ook interessant. Na mijn afstuderen kreeg ik een
baan als onderzoeksassistent aan de universiteit van Londen. In 2009 dacht ik: zo
kan het niet doorgaan, ik wil wat anders
doen... ik moet iets anders vinden. Vlakbij
waar ik werkte in Bloomsbury zat een
breiwinkel met aardige dames en Rowan
garen. Ik leerde de mensen kennen,
praatte en kocht er vaak en veel garen.
Zij moedigden me aan om er iets mee te
doen, als het lukt, lukt het. Waarom niet?”

zelfvertrouwen gekregen en de huidige
hoofdredactrice is minder controleerderig
en luistert waarom je iets hebt gekozen.”
Natalie volgt ook een opleiding Mode
Ontwerp en Patroontekenen aan het
Londense College of Fashion. Dat brengt
haar een docentschap Mode en Textiel
aan de Universiteit van West Londen
waar zij haar studenten onder meer de
fijne kneepjes leert van het ontwerpen
van gebreide kleding. Nu maakt zij deel
uit van het Fashion Docentteam van
het Morley College, een instituut voor
volwassenonderwijs.
Ontwerpen met visie

Zelfvertrouwen

En zo begint de breikant van haar carrière. In 2013 publiceert ze zelf een kleine
collectie met winteraccessoires. In 2014
krijgt ze haar eerste opdracht voor het
Britse Knitting Magazine: de Leaf and
Moss Stitch Sweater. Ze vertelt: “In het
begin had ik niet veel controle. Die eerste
trui had ik bedacht in Rowan wool cotton.
Maar de hoofdredactrice veranderde dat
in een 100% alpaca. Ik ging er natuurlijk
mee akkoord, want het was de eerste
keer, maar was er niet gelukkig mee.
Dat is nu wel anders, ik heb veel meer

Ontwerpen gaat Natalie makkelijk af.
De ideeën komen als vanzelf. “Al kijk je
natuurlijk altijd om je heen op zoek naar
interessante dingen. Dat gaat bijna onbewust. Lange tijd deed ik het ontwerpen
naast mijn werk in het onderwijs. Dan zag
ik iets, maakte een snelle notitie en later
had ik geen benul meer waar het vandaan
kwam. Ik vind dat je alles uit een idee
moet halen. Neem bijvoorbeeld de mandenvlechtsteek (basket weave). Die kun je
gewoon breien, maar daar kun je ook van
alles mee doen. Je kunt de verhoudingen
veranderen, de herhalingen anders doen,

Bitten-gloves.

Turquoise top gemaakt door Natalie.
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‘MENSEN GADESLAAN
INSPIREERT ME’

IN HAAR PATRONEN IS ER
REGELMATIG EEN ‘TOER VRIJ’

je kunt het langer maken, of korter,
er zijn zoveel variaties mogelijk Het
oorspronkelijke idee eindigt dan in iets
dat volstrekt niet meer op het mandenvlechtsteek lijkt.”

Intuïtief, creatief en empatisch en dat
zie je terug in haar ontwerpen. Lachend
zegt ze: “Ik moet wel goed kunnen luisteren, want mensen vertellen me altijd
van alles. Ik ben goed in contacten leggen met mensen. Omgekeerd: mensen
gadeslaan inspireert me, en dan bedoel
ik wat mensen doen, hoe ziet hun leven
eruit. Ik ben een mensenmens. Ik ontwerp kleren die tijdloos zijn, niet trendy.
Ik hoop dat iedereen het kan dragen,
mode of leeftijd zijn niet belangrijk, je
kunt mijn ontwerpen stylen zoals je
wilt. Ik wil kleren ontwerpen die lang
meegaan, ook omdat iets breien veel
tijd kost. Het spreekt voor mij vanzelf
dat iets waar je zoveel tijd en moeite
insteekt, lang mee moet gaan. Goede
ontwerpen gaan lang mee. Daarom
kijk ik hoe mensen hun dagelijks leven
inrichten. Daar moeten mijn ontwerpen
in passen. Geen glamour, daar ben ik
veel te praktisch voor.”
Het allerleukste in haar ontwerpen is
dat zij rekening houdt met het breiplezier. In haar patronen is er regelmatig een ‘toer vrij’. Waarin je niets
hoeft, waarin je even kan ontspannen.
“Breiwerk moet mooi zijn, praktisch,
maar het moet ook fijn breien zijn! Het
moet lekker breien zijn als er kinderen
in de buurt zijn, of als je onderweg een
klein stukje wilt breien.”

inspiratiebronnen van Warner. Dat is
William Morris, de geestelijke vader
van de arts- en craftbeweging. Natalie:
“Hij zei bijvoorbeeld dat je niets in je
huis moest hebben waarvan je niet wist
waar je het voor moest gebruiken of
waarvan je niet vond dat het mooi was.
Ik kan me daar zeer in vinden.”
Frank Pick zorgde tijdens de bouw van
de Londense metro voor de visuele
identiteit en stijl. Hij koos het kenmerkende logo en zorgde voor de visuele
uitingen: overzichtelijk beeld en weinig
tekst. “Op Piccadilly Circus hangt een
monument voor hem en zijn filosofie.
Het gaat om schoonheid, en praktische
ontwerpen. Met zijn opvattingen gaf
hij moderniteit vorm. Prachtig! Ik ben
ook een fan van Donald Norman. Zijn
‘Design of Every Day Things’ is zo goed
om te lezen. Het leert je waarom je ontwerpt... namelijk voor mensen. Toen ik
lesgaf op het Londense Mode College
was iedereen gefocust op design. Maar
het ontwerp daadwerkelijk vormgeven,
dat was een tweede stap. Vroeger tekenden ontwerpers hun eigen patronen,
dat kunnen de meesten nu niet meer.”
In haar breivoorbeelden is Natalie zo
Brits als maar kan. Ze houdt van Kim
Hargreaves. “Ik blader nog altijd graag
door ‘Precious’ uit 2009. Er staat altijd
wel iets in haar boeken dat me aanspreekt. De haakontwerpen van Jane
Crowfoot vind ik geweldig. Zo vindingrijk en fantasievol. En ik hou erg van
Sarah Hazell, ook al omdat zij de eerste
persoon was aan wie ik mijn ontwerpen
liet zien en zij reuze stimulerend was.
Een warm en aardig mens.”

Lichtende voorbeelden

Doelbewust

Die behoefte aan dingen die bruikbaar én mooi zijn komt terug in de

Net als de meesten van ons, heeft
Natalie de afgelopen maanden vanuit

Mensenmens

Isblomst-shawl.

Nippy-headband.

Website: www.natalieinstitches.com
Instagram: www.instagram.com/
natalieinstitches
Pinterest: www.pinterest.co.uk/
natalieinstitches
RavelryID: natalieinstitches
Voor het volgen van haar lessen: www.morleycollege.ac.uk/
study-areas/fashion

Shiver-snood.

huis gewerkt. “Ik had eerder geen tijd
om een echte breier te zijn. Ik was
steeds bezig met het realiseren van
mijn eigen ideeën. Het werken voor
tijdschriften was goed toen ik in het onderwijs werkte, je hoeft alleen rekening
te houden met de deadline. Maar het
afgelopen jaar heb ik veel zelfstandiger
gewerkt. Ik voel me moediger, realiseer
me dat er veel meer in me zit. Ik test
nieuwe ideeën uit, ik vind nieuwe mensen met wie ik wil werken. De zelfcontrole over mijn tijd voelt positief en als
het juiste om te doen. Nu. Dat is voor
mij de opbrengst van deze coronatijd. Ik
wil meer patronen in eigen beheer gaan
uitgeven. Dat levert een vracht werk.
Patronen die in tijdschriften hebben
gestaan, moet ik opnieuw breien. Ik wil
de patronen in meer maten uitgeven, en
ik heb geen rechten over de foto’s. Die
moeten ook opnieuw worden gemaakt.
Ik ben aan het experimenteren met
nieuwe constructies. Daarvoor werk ik
nu met Kate, een technische redacteur
die precies begrijpt wat ik aan het doen
ben. En qua technieken? Ik vind alles
leuk: ajour, fair-isle, kabels. De tijd zal
het leren, maar voorlopig ben ik al heel
tevreden met wat er gebeurt.”
Net als de meesten van ons, miste
Natalie dingen: “Het doceren, mensen
iets leren, dat heb ik al zolang niet gedaan. Ik geef nu workshops in de online
versie van Vogue Knitting. Die zijn
uitverkocht! Ik wil sowieso meer aan
online cursussen gaan doen, geven en
ontwikkelen. Hoe dan ook: ontwerpen
en breien geven me een doel in het
leven. Er is van alles mogelijk. Dat is
een fijn gevoel.”
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