DIY — tak met Franse knoopjes
Maakidee

Wat heb je nodig?

Dit motief is heel geschikt voor een groot
oppervlak. Je kunt het patroon bijvoorbeeld
gebruiken om een omslag te maken voor
een notitieboek, een theedoek mee te
versieren of om de mouwen van je jas op te
leuken.

— een stuk stof, bijvoorbeeld vilt, denim
of katoen,
— borduurgaren, bijvoorbeeld Perlégaren
nr. 8 van het merk DMC of borduurkatoen
van Durable,
— een naald met een scherpe punt,
— een borduurring,
— een uitwisbare pen (bijvoorbeeld een
friction pen of een wateroplosbare pen).

Borduursteken en -instructies z.o.z.

De borduursteken

losse steek

frans knoopje

Borduurinstructies

De tak borduren
— Klem de stof met het patroon in een
borduurring en zorg dat de stof strak
gespannen is.
— Het motief is geborduurd met lange losse
steken. Borduur eerst de langste steek
(zwart op het patroon). Zorg dat je de
draad niet te strak aantrekt. Zet vervolgens
deze steek vast door de andere losse
steken (roze) er over heen te borduren.
— Borduur als laatste de Franse knoopjes
(aangegeven in groen) aan het einde van
de takken.

Het patroon op de stof zetten
Strijk de stof. Leg het patroon onder de
stof en trek deze over tegen een goed
verlicht raam of met een lichtbak. Gebruik
een uitwisbare pen, zodat het getekende
patroon straks niet meer zichtbaar is. Je
kunt ook ‘SoluVlies’ gebruiken, een dun
materiaal waar je op kunt tekenen, en dat
oplost in water.

Aan- en afhechten
Hecht aan door twee kleine steekjes over
elkaar te borduren. Kies een plek waar je
later overheen borduurt. Je kunt er ook
voor kiezen om een knoopje te leggen aan
het einde van de draad. Hecht steeds af
door de draad aan de achterkant van het
werk ongeveer twee à drie centimeter
onder het borduurwerk heen te weven.

We zijn benieuwd wat je
gemaakt hebt met deze DIY.
Deel je creatie via Instagram of
Facebook met #hautebordure.
DIY-instructie door Majo van
der Woude / Tree of Needlework
© Fries Museum

Scan QR-code for
English translation

DIY — kleurrijke bloem
Maakidee

Wat heb je nodig?

Deze geborduurde bloem kun je op veel
manieren gebruiken. Bijvoorbeeld door er
een losse patch van te maken, die je daarna
op een kledingstuk of tas naait. Maar je
kunt de bloem ook direct op bijvoorbeeld
een spijkerbroek borduren.

— een stuk stof, bijvoorbeeld vilt, denim
of katoen,
— borduurgaren, bijvoorbeeld splijtgaren
van het merk DMC, verkrijgbaar in veel
(online) hobbyzaken,
— een naald met een scherpe punt,
— een uitwisbare pen (bijvoorbeeld een
friction pen of een wateroplosbare pen).

Borduursteken en -instructies z.o.z.

De borduursteken

platsteek

steelsteek

rijgsteek

festonsteek

Borduurinstructies

De bloem borduren
— Kies de kleuren die je voor deze bloem
wilt gebruiken. Je kunt natuurlijk ook het
kleurenpalet van het originele borduursel
aanhouden.
— Werk je met splijtgaren? Splits dan steeds
twee van de zes draden af.
— Borduur de bloem met de verschillende
steken die in dit patroon staan
aangegeven.

Het patroon op de stof zetten
Strijk de stof. Leg het patroon onder de
stof en trek deze over tegen een goed
verlicht raam of met een lichtbak. Gebruik
een uitwisbare pen, zodat het getekende
patroon straks niet meer zichtbaar is. Je
kunt ook ‘SoluVlies’ gebruiken, een dun
materiaal waar je op kunt tekenen, en dat
oplost in water.

Aan- en afhechten
Hecht aan door twee kleine steekjes over
elkaar te borduren. Kies een plek waar je
later overheen borduurt. Je kunt er ook
voor kiezen om een knoopje te leggen aan
het einde van de draad. Hecht steeds af
door de draad aan de achterkant van het
werk ongeveer twee à drie centimeter
onder het borduurwerk heen te weven.

We zijn benieuwd wat je
gemaakt hebt met deze DIY.
Deel je creatie via Instagram of
Facebook met #hautebordure.
DIY-instructie door Majo van
der Woude / Tree of Needlework
© Fries Museum

Scan QR-code for
English translation

DIY — Jaren ’40 boeket
Maakidee

Wat heb je nodig?

Dit motief bestaat uit een combinatie van
verschillende bloemen die je op allerlei
manieren met elkaar kunt combineren. Het
patroon leent zich goed voor accessoires.
Je kunt er bijvoorbeeld een stoffen
armband van maken, of een make-uptasje
mee versieren.

— een stuk stof, bijvoorbeeld linnen,
denim of katoen,
— borduurgaren, bijvoorbeeld splijtgaren
van het merk DMC, verkrijgbaar in veel
(online) hobbyzaken,
— een naald met een scherpe punt,
— een uitwisbare pen (bijvoorbeeld een
friction pen of een wateroplosbare pen).

Borduursteken en -instructies z.o.z.

De borduursteken

platsteek

steelsteek

Borduurinstructies
Het patroon op de stof zetten
Strijk de stof. Leg het patroon onder de
stof en trek deze over tegen een goed
verlicht raam of met een lichtbak. Gebruik
een uitwisbare pen, zodat het getekende
patroon straks niet meer zichtbaar is. Je
kunt ook ‘SoluVlies’ gebruiken, een dun
materiaal waar je op kunt tekenen, en dat
oplost in water.

Aan- en afhechten
Hecht aan door twee kleine steekjes over
elkaar te borduren. Kies een plek waar je
later overheen borduurt. Je kunt er ook
voor kiezen om een knoopje te leggen aan
het einde van de draad. Hecht steeds af
door de draad aan de achterkant van het
werk ongeveer twee à drie centimeter
onder het borduurwerk heen te weven.

festonsteek

Het boeket borduren
— Kies de kleuren die je voor dit boeket
wilt gebruiken. Je kunt natuurlijk ook het
kleurenpalet van het originele borduursel
aanhouden.
— Werk je met splijtgaren? Splits dan steeds
twee van de zes draden af.
— Borduur dit boeket met de verschillende
steken die in dit patroon staan
aangegeven.

We zijn benieuwd wat je
gemaakt hebt met deze DIY.
Deel je creatie via Instagram of
Facebook met #hautebordure.
DIY-instructie door Majo van
der Woude / Tree of Needlework
© Fries Museum

Scan QR-code for
English translation

DIY — Zaans stikwerk
Maakidee

Wat heb je nodig?

Zaans stikwerk wordt gemaakt van
verschillende lagen stof. Met een stiksteek
(of rijgsteek) worden motieven op de stof
geborduurd. Daarna worden de motieven
vanaf de achterkant opgevuld, zodat er
een reliëf ontstaat. De techniek wordt
traditioneel uitgevoerd met wit garen
op witte stof, maar het vullen met een
gekleurde draad geeft weer een heel
ander effect. Borduur dit motief met
Zaans stikwerk bijvoorbeeld op een etui of
brillenkoker.

— een stuk fijne stof voor de bovenlaag,
bijvoorbeeld linnen of katoen,
— een stuk los geweven stof voor de
onderlaag, bijvoorbeeld kaasdoek,
— garen om mee te borduren, zoals
naaigaren of één draad splijtgaren van
het merk DMC,
— dik katoenen haak- of breigaren, om te
vullen,
— een naald met een scherpe punt om te
borduren,
— een naald met stompe punt om te vullen
— een borduurring,
— een uitwisbare pen (bijvoorbeeld een
friction pen of een wateroplosbare pen).

Borduursteken en -instructies z.o.z.

De borduursteken

Borduurinstructies
Het patroon op de stof zetten
Strijk de stof. Leg het patroon onder de
fijne stof en trek deze over tegen een goed
verlicht raam of met een lichtbak. Gebruik
een uitwisbare pen, zodat het getekende
patroon straks niet meer zichtbaar is.

stiksteek

We zijn benieuwd wat je
gemaakt hebt met deze DIY.
Deel je creatie via Instagram of
Facebook met #hautebordure.
DIY-instructie door Majo van
der Woude / Tree of Needlework
© Fries Museum

Aan- en afhechten
Maak een knoopje aan het einde van de
draad om aan te hechten. Hecht steeds
af door de draad aan de achterkant van
het werk ongeveer twee à drie centimeter
onder het borduurwerk heen te weven.

Scan QR-code for
English translation

Zaans stikwerk borduren
— Leg de stof met het patroon (bovenlaag)
en de los geweven stof (onderlaag) op
elkaar en rijg ze aan elkaar vast.
— Klem beide stoffen in een borduurring.
— Borduur de lijnen met een klein
stiksteekje. Let op dat je de tunnels
(groen op het patroon) niet blokkeert.
— Vul de tunnels vanaf de achterkant met
het dikke garen (vuldraad). Gebruik
hiervoor de naald met de stompe punt. Let
op dat je niet door de bovenlaag steekt.
— Trek de vuldraad niet te strak aan. Dit
voorkomt dat het werk later gaat trekken.

DIY — bloemen in empirestijl
Maakidee

Wat heb je nodig?

Deze geborduurde bloem leent zich heel
goed voor het camoufleren van vlekken of
kleine gaten in kledingstukken.

— een stuk stof, bijvoorbeeld linnen, denim
of katoen,
— borduurgaren, bijvoorbeeld splijtgaren
van het merk DMC, verkrijgbaar in veel
(online)hobbyzaken
— een naald met een scherpe punt
— een uitwisbare pen (bijvoorbeeld een
friction pen of een wateroplosbare pen)

Borduursteken en -instructies z.o.z.

De borduursteken

platsteek

steelsteek

Borduurinstructies
Het patroon op de stof zetten
Strijk de stof. Leg het patroon onder de
stof en trek deze over tegen een goed
verlicht raam of met een lichtbak. Gebruik
een uitwisbare pen, zodat het getekende
patroon straks niet meer zichtbaar is. Je
kunt ook ‘SoluVlies’ gebruiken, een dun
materiaal waar je op kunt tekenen, en dat
oplost in water.

Aan- en afhechten
Hecht aan door twee kleine steekjes over
elkaar te borduren. Kies een plek waar je
later overheen borduurt. Je kunt er ook
voor kiezen om een knoopje te leggen aan
het einde van de draad. Hecht steeds af
door de draad aan de achterkant van het
werk ongeveer twee à drie centimeter
onder het borduurwerk heen te weven.

frans knoopje

Bloem borduren
— Kies de kleuren die je voor deze bloem
wilt gebruiken. Je kunt natuurlijk ook
kleurenpalet van het originele borduursel
aanhouden.
— Werk je met splijtgaren? Splits dan steeds
twee van de zes draden af.
— Borduur de bloem met de verschillende
steken die in dit patroon staan
aangegeven.

We zijn benieuwd wat je
gemaakt hebt met deze DIY.
Deel je creatie via Instagram of
Facebook met #hautebordure.
DIY-instructie door Majo van
der Woude / Tree of Needlework
© Fries Museum

Scan QR-code for
English translation

