
 Materiaal voor Goudborduren 
 

 
Needles4all heeft een klein voorraadje Japans Goud ter verkoop.  
Dit goud is afkomstig uit de Abdij Koningsoord. 
 
Japans goud bestaat uit een katoenen kern, omwonden met een stripje 
van papier met een laagje metaal aan één kant. 
Te koop in drie diktes: dun, middel en dik.  
Het dikke draad is ca. 1 mm. dik. 
Prijs per 10 meter: € 5,50. 
 
Geef bij de bestelling duidelijk aan welke dikte u wilt hebben. 
 

       
  
        Dun                                                Middel                                          Dik 

 
 
Van een atelier in Breda, dat lang geleden is opgeheven, is het materiaal gekocht dat al die jaren trouw bewaard is. 
In het atelier werd goudborduursel vervaardigd voor vaandels en uniformen.  
 
Omdat dit materialen zijn van zo'n 50 jaar oud, met een hoog goud- en zilvergehalte, is het mogelijk dat er hier en 
daar wat verkleuring is opgetreden. Dit is geen reden voor het retourneren van het materiaal. 
Al het materiaal dat hieronder getoond wordt, is afkomstig van dat atelier. 
 
 
Bouillion. Een spiraaltje, hol, dat wordt gebruikt om op te leggen. Gewonden van zeer dun goud- of zilverdraad. 
Het heeft facetjes, het is dus niet glad rond maar eerder hoekig. Een andere benaming is frisée.  
Het materiaal is zeer buigzaam. Een streng is ca. 1 meter lang. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bouillion goud 
 

 
 
Op voorraad: 
dikte 1,0 mm (artikelnummer BG01). Prijs per zakje à 5 strengen € 3,50 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bouillion zilver 
 

 
 
Op voorraad: 
dikte 1,0 mm (artikelnummer BZ02). Prijs per zakje à 5 strengen € 3,- 
dikte 1,5 mm (artikelnummer BZ03). Prijs per zakje à 5 strengen € 3,25 
 
 
 



 
Cantille. Een spiraaltje, hol, dat wordt gebruikt om op te leggen. Gewonden van zeer dun goud- of zilverdraad.  
Het is glad rond. Het materiaal is zeer buigzaam. Een streng is ca. 1 meter lang. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Cantille goud 
 

 
 
Op voorraad: 
dikte 0,8 mm (artikelnummer CG01). Prijs per zakje à 5 strengen € 3,75 
dikte 0,9 mm (artikelnummer CG02). Prijs per zakje à 5 strengen € 4,25 
dikte 1,3 mm (artikelnummer CG03). Prijs per zakje à 5 strengen € 4,75 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cantille zilver 
 

 
 
Op voorraad: 
dikte 0,9 mm (artikelnummer CZ02). Prijs per zakje à 5 strengen € 3,75 
dikte 1,3 mm (artikelnummer CZ03). Prijs per zakje à 5 strengen € 4,25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Cantille zilver MAT 
 

 
 
Op voorraad: 
dikte 1,3 mm (artikelnummer CZ04). Prijs per zakje à 5 strengen € 4,25 
 
 
Porling. Een spiraaltje, hol, dat gebruikt werd om vaandels af te werken. Gewonden van stevig goud- of 
zilverdraad. Het is glad rond. Het is stevig, zeer zeker buigzaam, maar veel stugger dan cantille.  
1 streng is ca. 1 meter. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Porling goud 
 

 
 
Op voorraad: 
dikte 4 (= ca. 1 mm) (artikelnummer PG01). Prijs per zakje à 4 strengen € 3,25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Porling zilver 
 

 
 
Op voorraad: 
dikte 4 (= ca. 1 mm) (artikelnummer PZ02).    Prijs per zakje à 5 strengen € 3,25 
dikte 5 (= ruim 1 mm) (artikelnummer PZ03). Prijs per zakje à 5 strengen € 3,75 
dikte 8 (= bijna 2 mm) (artikelnummer PZ04). Prijs per zakje à 5 strengen € 4,25 
 



 
Pailletten. Ronde gouden of zilveren pailletten. Deze pailletten zijn uniek, ze zijn glad, niet gefaceteerd,  
en zijn voorzien van een kleine inkeping om de vastzetdraad in te leggen. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pailletten goud 
 

 
 
Prijs per zakje: € 2,75. In een zakje zit ongeveer het genoemde aantal pailletten, het kan voorkomen dat er wat 
meer of minder inzitten. 
 
nummer 20: 130x, artikelnummer PAG01 
nummer 19: 120x, artikelnummer PAG02 
nummer 17: 110x, artikelnummer PAG03 
nummer 16: 100x, artikelnummer PAG04 
nummer 15: 100x, artikelnummer PAG05 
nummer 14: 80x,   artikelnummer PAG06 
nummer 13: 70x,   artikelnummer PAG07 
nummer 10: 60x,   artikelnummer PAG08 
nummer 9:   50x,   artikelnummer PAG09 
nummer 7:   40x,   artikelnummer PAG10 
nummer 6:   30x,   artikelnummer PAG11 
nummer 5:   20x,   artikelnummer PAG12 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pailletten zilver 
 

 
 
Prijs per zakje: € 2,25. In een zakje zit ongeveer het genoemde aantal pailletten, het kan voorkomen dat er wat 
meer of minder inzitten. 
 
nummer 18: 120x, artikelnummer PAZ01 
nummer 17: 110x, artikelnummer PAZ02 
nummer 16: 100x, artikelnummer PAZ03 
nummer 12: 70x,   artikelnummer PAZ04 
nummer 11: 60x,   artikelnummer PAZ05 
nummer 9:   50x,   artikelnummer PAZ06 
nummer 7:   40x,   artikelnummer PAZ07 
nummer 6:   30x,   artikelnummer PAZ08 
nummer 5:   20x,   artikelnummer PAZ09 
 
 
 



 
Onderleggertjes. Ronde of ovalen onderleggertjes. Deze werden gebruikt in het borduurwerk in de uniformen 
om een mooi glad rond of ovalen vormpje te verkrijgen. De bovenkant is goud, de binnen(onder)kant zilver. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Onderleggertjes ovaal 
 

 
 
Prijs per zakje: € 2,- Ovaal, GLAD. Aantal per zakje: 20. (Overige nummers zijn uitverkocht.) 
 
Nummer 7083, artikelnummer ON01 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
Prijs per zakje: € 2,- Ovaal, GERIBBELD. Aantal per zakje: 20. (Overige nummers zijn uitverkocht.) 
 
Nummer 7068, artikelnummer ON06 
Nummer 7062, artikelnummer ON07 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Onderleggertjes rond 
 

 
 
Prijs per zakje: € 2,- Rond, GLAD. Aantal per zakje: 20. (Overige nummers zijn uitverkocht.) 
 
Nummer 7050, artikelnummer ON09 
 
 

 


