
Haar Oekraïense roots zijn zichtbaar in haar ontwerpen en interieur. 
Folklore en tradities herinneren Teti Lutsak (33) aan een gelukkige jeugd 

met weinig spullen en blauwe bessen plukken in het bos. Nog steeds draait 
het om eenvoud en de natuur. En breien, zo vaak als kan.

Fotografie: Stephanie Driessen • Tekst: Louël de Jong

Wol en Oekraïense folklore 
in Haarlem

De inrichting is basic, met vooral natuurlijke materialen en folklore accenten. Kussens van Gushka, 
vloerkleed van Benuta en  stellingkast van Ikea. Her en der in huis hangen rieten hoedjes uit Oekraïne.

Tip In een klein appartement gaat het erom spullen slim op te 
bergen. Onder de bank liggen hier klapstoeltjes en een ventilator. 

Wel zo ver mogelijk naar achteren schuiven zodat ze nauwelijks 
zichtbaar zijn. Ook stellingkasten zijn efficiënte opbergers omdat 

je de planken naar wens kunt indelen. 
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1 
Ook poes Katzie houdt van zachte wol. 

Toen Teti nog niet fulltime bezig was met haar 
breipatronen, werkte ze ook als kattenoppas: 
“Ik hou van katten en zo kon ik mooi mensen 

ontmoeten en zien hoe ze leven.” 

2
Een open trap leidt naar het dakterras. Wonderwel 
is er nog nooit een plantje het trapgat in gekukeld. 

3
Teti werkt met allerlei soorten wol, dit is garen van 

mohair en zijde: “Als ik wol in mijn handen krijg 
probeer ik mij voor te stellen wat het wil worden.”

4
Het was moeilijk een bank (tevens logeerbed)
 van de juiste afmeting te vinden. Nu staat hij 
weliswaar tegen de trap naar het dakterras, 

maar alle ruimte wordt benut.

Tip In plaats van 
rommeltjes neerleggen ‘die 

nog mee naar boven moeten’ 
(je weet wel..) kun je de trap 

ook mooi stylen.  Zeker als hij 
in het zicht staat. Hier is dat 

gedaan met plantjes, stekjes 
en onderaan een sfeervolle 

staande lamp (Ikea). Zo wordt 
een praktisch ding als de trap 

onderdeel van je interieur. 

Koester je erfgoed Een interieur wordt persoonlijk en comfortabel 
door spullen die ‘eigen’ zijn. Niet alleen foto’s en erfstukken vallen daaronder, ook 
bijvoorbeeld het werk van kunstenaars uit de regio of het land waar je vandaan 
komt. Teti omringt zich met spullen uit Oekraïne om zich thuis te voelen, zoals de 
kussens (instagram: gushka.wool) op de bank en de prent aan de muur van illustrator 
Nastia Sleptsova (instagram: nastiasleptsova): “Dat huisje onder de sterrenhemel  
in dat typische, agrarische landschap… Er gaat voor mij iets vredigs vanuit.”  

4
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maten laten breien door vrijwilligers en 
dan het uiteindelijke prototype maken. 
Dat is een fulltime job. De patronen zijn 
beschreven in het Engels, ik ben bezig 
deze in andere talen te laten vertalen.
Gelukkig heb ik een werkruimte aan 
huis. Ons appartement heeft naast de 
woonkamer nog twee kamers, een 
daarvan is slaapkamer, de ander mijn 
atelier.” 
Ook de inrichting is te herleiden naar 
haar jeugd: minimalistisch en basic, 
met vooral natuurlijke materialen zoals 
wol en hout. “In een kleine ruimte 
moet je niet te veel neerzetten. Dan 
wordt het te druk. Sowieso heb ik 
moeite met weggooien en een overdaad 
aan spullen. En Alex heeft nog minder 
nodig dan ik. Zoals ik al zei, vroeger 
hadden we thuis geen luxe. Geen tele-
visie, we droegen tweedehands kleding 
en aten groenten uit de tuin. En toch 
hadden we het goed. Oké, een tuintje 
mis ik wel hier op de tweede etage, 
maar we hebben een klein dakterras 
waar ik wat groenten en fruit kweek.”

Borduursels en Oekraïne 
“Om mijn vingers, nek en rug een beet-
je te ontzien heb ik trouwens een nieu-
we hobby: naaien. Haha, dat was te 
verwachten natuurlijk. Ik heb nu al een 
favoriet, dat is een witte blouse met op 
de mouwen borduursels die mijn oma 
heeft gemaakt. Ze is al oud en woont 
nog in Oekraïne, net als de rest van 
mijn familie en die van Alex. 
Vooralsnog willen ze daar blijven. Ik 
maak me veel zorgen en ze weten dat 
ze altijd welkom zijn als het ergste 
gebeurt. Hoe klein het hier ook is, onze 
bank is uitklapbaar als bed en ik heb zo 
een grote pan borsjt gemaakt.”   

zijn. Niet met mijn neus boven de cijfers 
en letters, maar wol en breinaalden 
tussen mijn vingers voelen. En lang-
zaamaan zelf patronen bedenken. Zo 
besloot ik de witte laboratoriumjas te 
verruilen voor zachte truien.
Als kind uitte ik mezelf niet zo. Wel 
keek ik ademloos naar mijn moeder die 
weliswaar arts was, maar na haar werk 
altijd achter de naaimachine zat of aan 
het breien was. Het mooiste vond ik dat 
ze gewoon begon te breien en wel zag 
waar het eindigde.  Er was geen 
patroon, niks, we hadden überhaupt 
weinig sinds Oekraïne in 1991 onaf-
hankelijk was geworden. Maar ik vond 
het leuk haar zo bezig te zien. Toen is 
het zaadje geplant dat later tot bloei 
kwam.”

Patronen van bloemen
Teti maakt nu truien, sjaals, sokken, 
vesten en mutsen. De patronen zijn 
geïnspireerd op de natuur en haar 
afkomst, en zijn digitaal te koop op 
haar website en via Instagram. In de 
wol zijn vaak traditionele, Oekraïense 
borduurdessins verwerkt of patronen 
van bloemen en bladeren. “Met breien 
van een prototype ben ik zo’n twee 
weken bezig. Maar het hele traject 
duurt twee maanden. Dat houdt in: cre-
eren, patroon maken en beschrijven, 
deze door een tekstredacteur laten 
nakijken, samples in verschillende 

“Mijn naam is Teti, ik ben een botani-
cus die een droom najaagt: ontwerper 
van breipatronen”, staat op Teti’s 
YouTube kanaal.  Inmiddels is ze full-
time druk met Teti’s Knit Garden en 
werkt ze daarnaast samen met andere 
merken en voor handwerktijdschriften. 
Haarlem is haar huidige woonplaats, 
hiervoor waren dat diverse grotere 
Europese steden. “Dit voelde als thuis-
komen. Vanwege het IT-werk van mijn 
man Alex zijn we meerdere keren ver-
huisd. Steeds waren dat drukke plek-
ken, Haarlem is een fijne, kleinere stad. 
En, belangrijk voor mij, we wonen 
dichtbij de duinen. Heel graag wandel 
ik in de natuur. Ik ben geboren en 
opgegroeid in Noord-Oekraïne. Als 
kind ging ik met mijn oma blauwe bes-
sen en paddenstoelen plukken in het 
bos. Ook had ze bij haar huis een stuk 
land en groentetuin waar we vaak 
waren. Ik mis dat. Sowieso is het vrese-
lijk wat er nu in mijn land gebeurt. De 
oorlog voelt heel surreëel. Het staat zo 
haaks op mijn gelukkige jeugd daar.” 

Zachte truien
“Het is door die liefde voor planten, en 
dieren, dat ik in Kyiv biologie ging stu-
deren. Tien jaar heb ik dat gedaan, 
waarbij ik me focuste op korstmossen. 
Hiervoor reisde ik naar verre landen als 
Kenia en Ethiopië, om in hooggeberg-
tes zeldzame soorten te zoeken. 
Geweldig, maar promoveren aan de 
universiteit betekent óók veel papier-
werk, protocollen en deadlines. Om te 
ontspannen ging ik breien. Dat begon 
met mutsen en sjaals voor familie en 
vrienden. Ieder vrij moment pakte ik ’s 
avonds mijn breiwerk en merkte dan 
dat ik ervan genoot om creatief bezig te 

“Ik besloot de  
witte laboratoriumjas  

te verruilen voor  
zachte truien”

Wool in progress.. Het atelier is de broedplaats van Teti’s Knit Garden. Daar ontwerpt ze haar truien, sjaals, sokken, vesten en mutsen. Op de wolwinder 
worden van grote bollen kleine gemaakt. De blouse is een favoriet eigen naaiwerk, met op de mouwen borduursels van Teti’s Oekraïense oma. 
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De bank in het atelier komt van de tuinafdeling. Proeflapjes sieren een oude paspop. In vrijwel elke kamer staat 
een stellingkast (Ikea). “Handig en budgetvriendelijk”. De wol komt uit allerlei windstreken, Ierland en Engeland bijvoorbeeld: 

“Leuke bijkomstigheid van mijn werk is dat ik in contact kom met allerlei kleinschalige wolleveranciers.”

Tip Plak met eenvoudige 
tape gedroogde bloemetjes 
op de muur. Hier zijn dat 
hortensia’s, lavendel en 
grassen,  “Het mooiste 
behang dat er is”, volgens Teti. 
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1 
Teti draagt hier een cropped mouwloos vestje 
(Forest Keys) uit haar eigen collectie. Ketel en 

glazen pot zijn van Hario.

2
Het stekken van een plant kan een mooi stilleven 
opleveren. Het lage kommetje maakte Teti zelf. 

Keramieken was een tijdelijke passie, maar werd te 
ingewikkeld, omdat het te veel ruimte innam in 

huis. 

3
De eettafel (La Redoute, evenals de stoelen) is

 voor Alex en Teti de voornaamste 
ontmoetingsplek. De hanglamp is van de 

kringloopwinkel.

4
Ook de keuken is minimalistisch ingericht.  

“Ik heb moeite met weggooien en een overdaad 
aan spullen. En Alex heeft nog minder nodig dan ik.” 

Vloerkleden zorgen voor huiselijkheid  
naast het wit. 

Project ‘loze hoek’ Het gerenoveerde 
zolderappartement is gevestigd in een pand uit 1890, vlakbij het 

centrum van Haarlem. De moderne keuken was al aanwezig. In de 
loze hoek is een stellingkast ingebouwd om zoveel mogelijk ruimte 

te benutten én om een eigen, warmere sfeer te creëren.  

4
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1 
Teti en Alex gaan graag naar Ierland. Oók voor de 
wol en mooie kleden ja.. Deze deken is van Avoca: 

de oudste nog werkende wolfabriek in Ierland 
en een van ‘s werelds oudste productiebedrijven. 
De guirlande maakte Teti van eucalyptus, met als 

basis een ring van Dille & Kamille.  

2
Teti koopt graag linnen en tweedehandskleding: 

“Vanwege de duurzaamheid en omdat ik 
liever goede Europese kwaliteit koop dan snel 

fabriekswerk uit Azië.”

3
Aan de deurpost hangt een Ornata Blouse uit eigen 

collectie. In de wol, op de mouwen, zijn 
traditionele, Oekraïense borduurdessins verwerkt: 

“Die komen veel terug in mijn werk. Zo probeer
ik de Oekraïense cultuur te behouden 

en verspreiden.”

De patronen zijn digitaal te koop op tetilutsak.com 
en via Instagram (tetisknitgarden).
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