
WERKBESCHRIJVING - Geborduurde blouse  

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

Liza: “Hoe leuk is het om een kledingstuk iets aan te passen waardoor je al snel een eigen unieke look creëert. We hebben 
je al eens laten zien hoe je dit kunt doen door strijkapplicaties te gebruiken wat helemaal past in de modetrend van nu. 
Deze keer laten we je zien hoe je door te borduren je kledingstuk een andere look geeft. Op deze manier kun je een 
kledingstuk ook weer een nieuw leven inblazen. Denk aan een kledingstuk waar je op uitgekeken bent. Door wat steken 
erop te borduren heb je weer een nieuw item in je kast.  

Voor deze gelegenheid pakte ik twee bloezen aan. Een oude jongensbloes en een damesbloes. Voor het jongensbloes stel-
de ik wat stoere patronen samen in de vorm van tekst en figuren. Voor het damesbloes maakte ik een ontwerp van een 
folklore bloem. Ik ‘knipte’ stukjes tekst uit twee quotes en zette deze om in een handschrift lettertype wat past bij de 
folklore bloem en ging aan de slag”.

Benodigdheden:
- DMC Custom by me Magic paper FC 0001
- Borduurnaald met scherpe punt
- Durable borduur- en haakgaren 
1009 Geel
1025 Rood
1027 Roze
1026 Licht roze
1007 Groen
- Eventueel borduurring
- Schaar 
- Potlood

Werkwijze: 

Je trekt de gewenste tekst of figuur over op het magische papier van DMC. Dit materiaal is zelfklevend dus hartstikke 
handig. Je knipt de overgetrokken tekst/figuur uit en nadat je het laagje aan de achterkant er af hebt gehaald, plak je het 
op de gewenste plek van het kledingstuk. Druk het DMC Magic paper nog even aan zodat het goed blijft zitten.
Nu kun je aan de slag gaan met het borduurgaren van Durable. Voor het jongensbloes maakte ik gebruik van de stiksteek. 
Deze is eenvoudig aan te brengen en je hebt snel resultaat.

Ben je klaar, dan laat je het magische papier verdwijnen door het nat te maken of het kledingstuk te wassen.
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Voor het damesbloes werkte ik op dezelfde manier met het magische papier. 
Voor de kraag maakte ik gebruik van een borduurring. Door de ring wordt de stof strak getrokken en dat werkt in het geval 
van de kraag erg fijn.
Voor het borduren van de bloem maakte ik gebruik van de pladsteek. Door de steken zo dicht mogelijk tegen elkaar aan te 
borduren, vul je de bloem op.
Voor de kleine bloemknopjes gebruikte ik het Franse knoopje. Alleen draaide ik i.p.v. 1 keer de draad 4 keer om de naald 
zodat het knopje goed zichtbaar is. 

De tekst borduurde ik met de stiksteek. 

En zo kregen 2 bloezen een nieuwe unieke uitstraling en wat ben ik blij met het eindresultaat.

Hopelijk ben je aangestoken door mijn enthousiasme en ga je met je eigen creatie aan de slag. Wil je het met dezelfde 
patronen proberen dan vind je ze bij deze werkbeschrijving.

Happiness blooms be awesome today :-)

Veel plezier!
Groetjes,
Liza
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