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NILAY Blockprints is ontstaan uit mijn liefde voor India.
Tijdens mijn vele reizen door India maakte ik kennis met de
Indiase ambacht van het blockprinten, waarbij patronen door
middel van houten blokken op stof worden gestempeld. 

NILAY Blockprints werkt samen met een klein familiebedrijf in
Jaipur, hoofdstad van de deelstaat Rajasthan in India. Wij weten
door wie onze producten worden gemaakt en zien er op toe dat
dit eerlijk gebeurt; er werken geen kinderen mee en de
medewerkers ontvangen een eerlijk loon. 

De designer, de blockprinter, de coupeuse, ons creatieve team in
Nederland... door onze verhalen en krachten te bundelen is iets
moois ontstaan.  Een collectie van kleding en lifestyle artikelen.
Stuk voor stuk unieke producten waarmee we de wereld een
beetje mooier willen kleuren. 

Liefs,
Margaret

Who is
NILAY BLOCKPRINTS





KIMONO'S

Inspired by Nature
        Handmade with Love...





100% Cotton &  
100% Fair





SCARFS



KANTHA JACKETS

Wear clothes
that matter
& wear them
with love..



Het verven en bedrukken van stof is in India een eeuwenoude ambacht. Het leek er
even op dat deze ambacht zou verdwijnen, maar dankzij platforms als instagram en
pinterest lijkt de waardering voor het vak weer toe te nemen. En gelukkig maar, want
wat is er mooier dan een stuk stof die met zoveel gevoel en kleur in de mooiste designs
is bestempeld. Maar misschien nog wel belangrijker; hele families zijn voor hun
inkomen afhankelijk van deze ambacht.
 
Jaipur | NILAY Blockprints werkt samen met een klein familiebedrijf in Jaipur. De
meeste blockprinters wonen namelijk in en rondom Jaipur, zoals in het dorp Bagru.
Jaipur is de hoofdstad van de deelstaat Rajasthan en staat bekend als de Pink City! 
 
Stof, verf & stempels | Wanneer je een blockprint fabriek bezoekt word je door
kleuren overweldigd; verfbaden, flessen met verf en lange banen stof over houten tafels
of over waslijnen als ze moeten drogen. De stoffen worden bedrukt door middel van
houten stempels. Deze worden met de hand uitgesneden in de mooiste patronen, vaak
geïnspireerd op de natuur. 

Van generatie op generatie | Blockprint is handwerk dus onvolkomen-heden maken
deel uit van de schoonheid van het ambacht. De kunst van het blockprinten wordt van
generatie op generatie doorgegeven. Machines werken veel sneller en proberen
hetzelfde effect na te bootsen. Dus hoe kan dit ambacht overleven in een wereld waarin
alles steeds sneller moet gaan om kosten te besparen? Misschien met de wetenschap dat
het een cultuur betreft die is gebouwd rond een gemeenschap, waarin families
samenwerken en leven. Vaak over religies, stammen en generaties heen, vanuit een
gedeelde geschiedenis. Je koopt dus niet zomaar een stukje stof, maar een bijzonder en
uniek product. 

The story of
BLOCKPRINTING



The art of       
blockprint 



PILLOWS

NILAY
[ni· lay]  

Meaning: Home 

"Home is not a
place, it's a

Feeling"





TABLECLOTHS





NOTEBOOKS



TOILETRY BAGS



Perfectly 
       Imperfect

Blockprinten is handwerk 
en onvolkomenheden maken
deel uit van het ambacht. 
Het geeft de stof charme 
en herinnert ons eraan dat 
het product uniek is.



Handmade 
with love

NILAY DESIGNS

 

100% cotton 
100% fair

Jaya Amber

Devi

Raina

Bodhi

Chavi

Sapana

Vani

Nila

Inspired by 
nature





NILAY Blockprints
Nieuwe Langendijk 39
2611 VH Delft, NL
+31 15 2571803
hello@nilay-blockprints.nl
www.nilay-blockprints.nl 
 

MAAK! Lifestyle 
Rietgrachtstraat 30
6828 KD Arnhem, NL
+31 6 81780239
info@maaklifestyle.nl
www.maaklifestyle.nl 
 

Nilay's creative team

Agency

Margaret Vrolijk
Diana Friedrichs 
Kim Rocha-Zwinkels
Evelien Booms
Marleen Cok
Sachin Wadhwa




