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Janneke: “Naast haken, naaien en breien vind ik borduren ook heerlijk om te doen. Ik had het al járen niet meer gedaan, 
maar afgelopen kerst raakte ik weer geïnspireerd door een kant-en-klaar borduurpakket. Toen ik voor CraftKitchen op de 
rol stond voor een DIY (of alles wat niet haken, naaien of breien is) was mijn keuze voor borduren dan ook snel gemaakt”.

Het idee voor dit ABC-tje kreeg ik door de foto’s die wij zelf al jaren aan de muur hebben hangen (onze jongens zijn 
inmiddels 11 en 13, maar de foto’s vind ik nog steeds zo mooi). 

De woorden die we bij onze jongens hadden gezocht waren –op dat 
moment- ook echt op hen van toepassing, dus ik zocht nu naar wat 
meer algemene en Nederlandse woorden. 
Daarbij ook nog lettend op dat het een beetje herkenbaar te 
borduren was op zo’n klein stramien, waar niet heel veel ruimte is 
voor detail.  

Ik kwam uit op Auto, Bal en Circus en koos, geïnspireerd door een 
bestaand DMC borduurpakket, voor kleuren in blauw, rood, grijs en 
geel.

Doordat mijn printer ineens wat rare kleuren uitspuugde (raar in 
de zin van: niet wat er op mijn scherm stond), bedacht ik om ze 
nogmaals te borduren, maar dan in een andere kleurstelling. Met het 
circus in het roze ben ik alvast begonnen.

Dat is natuurlijk sowieso hartstikke leuk aan zelf maken: ook al maak 
je gebruik van een bestaand patroon, je kan door het zelf kiezen van 
de kleuren er je eigen draai aan geven. En/of zorgen dat het bij jouw 
interieur past.

Voor de gekozen woorden moest ik vervolgens een 
borduurpatroon ontwerpen. Ik gebruikte daarvoor Stitch Fiddle, een 
gratis online programma waarin je je eigen patronen kunt tekenen. 

Als je kiest voor borduren kun je het garen kiezen waarmee je wilt 
werken (DMC in mijn geval) en dan staan alle kleuren en 
kleurnummers al voor je klaar. Handig!

Vervolgens kies je of je zelf iets wilt ontwerpen of dat je op basis van 
een in te laden foto wilt werken. Daarna kun je nog van alles instellen, 
aanpassen, bijtekenen en weghalen. Net zo lang tot je tevreden bent. 

Dus als je na het borduren van dit ABC’tje verder wilt met een D en 
eventueel door tot de Z, dan kan je het met behulp van dit 
programma zelf je borduurpatroon ontwerpen.

Tip: Vergeet niet tussentijds te saven. Dat was ik één keer vergeten...

Dit patroon is ontworpen door Janneke Assink van Jip by Jan in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Benodigdheden:

DMC Borduurgaren Mouline 117
- Zwart 934
- Grijs 415
- Donkergrijs 414 (let op: Deze gebruikte ik heel  
  weinig, zou je ook kunnen vervanger door 415)
- Donkerblauw 798
- Middenblauw 809
- Helder rood 349
- Bordeauxrood 815
- Geel 743
- Borduurnaald
- Aida borduurstof, genoeg voor het vullen van         
drie borduurringen met een diameter van 10 cm
- Borduurringen diameter 10cm
- Scherp schaartje

Alle ontwerpen worden geborduurd met twee draadjes en 
kruissteekjes. Behalve de lijntjes om de A, B en C, die 
borduurde ik met een enkel draadje en een stiksteek.

Knip niet te lange draden van het strengetje voor je gaat 
borduren om knopen te voorkomen. Ongeveer 60 cm is een 
fijne lengte om mee te werken vind ik. 

Tip: Werk je draadeinden direct weg, zodat je achterkant er 
ook netjes uit blijft zien en daar geen hinderlijke knoopjes 
ontstaan. Ik borduur met de eerste steekjes al het 
draadbegin mee en aan het einde van het draad stop ik die 
ook direct weg of borduurde ik daar overheen met de 
volgende draad. 

Heb je nog nooit geborduurd? Lees dan vooral de blogs van 
Loes op Freubelweb. Op deze pagina legt ze de 
beginselen van borduren uit.
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