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PERS BERICHT  

Tijd geborduurd tot unieke creaties 
  

 
Sophie Helsmoortel, bedenkster van de conceptstore Cachemire 
Coton Soie, lanceert een heel persoonlijk, nieuw project: 
borduurwerk dat met de hand is aangebracht op wollen dekens, waar 
ze dan mantels van maakt. Originele, unieke creaties waar veel zorg 
aan is besteed. Sophie is altijd al een creatieve duizendpoot geweest, 
vooral met handwerk kon ze zich helemaal uitleven. Vandaag stelt ze 
haar zelfgemaakte creaties voor aan het grote publiek. 
 
Voor het eerste luik van deze bij uitstek ambachtelijke minicapsule werkte ze 
samen met Marceline Leduc, een van haar medewerkers en een bedreven 
haakster. De twee delen namelijk een passie, borduurwerk en tricot, en besloten 
daar iets mee te doen. Tegenwoordig legt iedereen alleen nog maar een 
donsdeken op bed, de oude wollen deken ligt stof te vergaren achter in de kast. 
Maar in de handen van beide dames krijgt het een tweede leven. Behendig toveren 
ze de dekens om tot met zorg geborduurde mantels. Ze laten zien wat verfijning 
echt betekent. Er kruipt dan ook heel wat aandacht in hun precisiewerk. Tijd is 
daarbij een sleutelelement, dat niet alleen degene die het ontwerp draagt, maar 
ook degene die het maakt, als een warme deken omwikkelt. Dit is een verhaal van 
doorgeven, dat begon als een spontaan idee, met een creatieve en haast 
hypnotische inslag. De lange jassen geven een tweede leven aan het deken en 
knipogen eigenlijk naar de knusse bedden uit onze kindertijd. Ieder stuk past 
binnen het grotere verhaal van tijd, tijd die je neemt, tijd die vat heeft op ons 
allemaal, tijd die krachtig is, maar ook gul. Hier wordt niet op een uur werk meer 
of minder gekeken. De dames weten wanneer ze beginnen, maar niet wanneer het 
eindresultaat naar schatting afgewerkt zal zijn. Er wordt zo efficiënt mogelijk met 
het materiaal omgegaan. Met de restjes verstevigen ze de jassen en brengen ze 
binnenkort een tassenlijn uit in beperkte oplage. 
Voor het tweede luik sloeg Sophie de handen in elkaar met het merk Paolina. 
Samen brengen ze een limited edition op de markt met door Sophie geborduurde 
hemden. De creaties zullen exclusief te verkrijgen zijn bij Cachemire Coton Soie. 
Sophie neemt het hele proces, van naald tot draad, voor haar rekening en laat de 
tijd even stilstaan. Ieder stuk is genummerd. We vieren het lichaam en dat merk 
je aan de intieme vakkennis en de kunst van het ambacht. In deze bijzondere 
periode bieden de creaties ook emotionele schoonheid en troost. 
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