WERKBESCHRIJVING - Borduurring Abstract				

1

Waarom kiezen tussen borduren, punchen of weven als je deze drie technieken ook kan combineren in een borduurring?
Door af te wisselen met dunne en dikke garens in verschillende kleuren wordt ieder ontwerp uniek! Haal je restjes garen
uit de kast en ga gelijk aan de slag!
Benodigdheden
Durable Rope, art. 010.87 kleur 326 Ivory
Durable Chunky, art. 010.68 kleur 326 Ivory
Durable Breikatoen nr. 8, art. 010.1.8 kleur 087
Durable Cosy extra fine, art. 010.80 kleur 2137 Mint
Durable Coral mini, art. 010.71 kleuren 261 Lilac, 2239 Brick
ReStyle Linnen borduurstof, art. 078.303ZB kleur 089
Pentacolor Houten Kralen 6mm, art. 043.H4335
Pentacolor Houten Kralen 8mm, art. 043.H4336
Gütermann Textiellijm, art. 002.639820
DMC Borduurring Ovaal, art. 074.U2107
Antex Borduurvlies, art. 025.238105
Prym Punchnaald, art. 022.611708
Overige benodigdheden
Wateroplosbare potlood of pen
Borduurnaald
Wolnaald
Strijkijzer
Schaar
Moeilijkheidsgraad
Beginner
Afmetingen
20 x 13 centimeter
Patrooninformatie en tips
Tip: Voor dit project heb je van ieder garen maximaal een paar meter nodig, daarom is dit een perfect project voor het
opmaken van restjes garen.
Werkbeschrijving (zie laatste pagina voor instructiefoto’s)
Stap 1: Knip een stuk stof groot genoeg voor in de borduurring. Print de template (of ga aan de slag met je eigen
ontwerp!) en trek het ontwerp met een wateroplosbare potlood of pen over op de voorkant van de stof. Span dan de stof
goed strak in de borduurring (zie foto 1).
Stap 2: De techniek waarmee we beginnen is het weven. Knip een stuk van 1 meter van het bolletje Durable breikatoen
en neem je borduurnaald. Maak een dubbele knoop aan het einde van je draad en haal de draad door het oog. Begin
onderin in de linkerhoek van de vorm, neem je naald en steek deze door de achterkant van je stof naar de voorkant toe.
In de linker bovenhoek steek je de naald weer naar de achterkant. Vul zo de hele vorm in met verticale lijnen. Zorg dat de
draden ca. 1 cm van elkaar verwijderd zijn. Als de hele vorm is ingevuld haal dan de de draad naar de achterkant van de
stof, knip af en knoop vast zodat deze niet los raakt (zie foto 2).
Stap 3: Knip een stuk Durable Rope en Durable Chunky van ca. 1,5 meter. Neem je wolnaald en haal het stuk Rope door
het oog. Werk van links naar rechts, houd aan het begin een stuk van ca. 7 cm over voor het afwerken later. Begin met
weven door de draad afwisselend onder de eerste en over de tweede draad te halen. Herhaal dit totdat je aan het einde
van de rij bent gekomen (zie foto 3).

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Mieke Til 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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Stap 4: Op de terugweg herhaal je dezelfde stappen, maar dan tegengesteld aan de eerste rij. De draden waar we eerst
over gingen gaan we nu onder (zie foto 4).
Stap 5: Wanneer het vlak ongeveer voor de helft gevuld is wissel je van de Rope naar de Chunky. Zorg dat je aan het einde
weer een stuk van ca. 7 cm over houdt voor het afwerken.
Stap 6: Neem de draad uiteindes en werk deze weg onder je weefwerk (zie foto 5).
Stap 7: Ga nu verder met het borduren van de twee kleine vierkantjes links onder door middel van de satijnsteek. Neem
hiervoor het bolletje Cosy extra fine en gebruik een stuk van ca. 1 meter. Plaats de steken parallel elkaar en dicht naast
elkaar, zodat de stof niet zichtbaar is. Dit geeft het mooiste resultaat (zie foto 6).
Stap 8: De overige vlakken worden opgevuld met punchen. Rijg het garen door de punchnaald volgens de instructies
in de verpakking. Ik gebruikte de dikst bijgeleverde naald. Het fijne aan de Prym punchnaald is dat deze ook in hoogte
versteld kan worden, waardoor je kleine en grote lussen kunt maken. Stel de punchnaald in op lengte 5. Hierdoor krijgen
we middelgrote lussen. De kant waar je gaat punchen wordt de platte kant, aan de andere kant van de stof zul je zien
dat er lusjes worden gemaakt. Het leuke aan punchen is dat je dus zelf kunt kiezen of de platte kant of de lusjeskant de
voorkant van het werk wordt. Door beide manieren af te wisselen krijg je een leuk speels effect met reliëf. Voor het vlak
onderaan en het overlappende stuk van de bogen wordt de lusjeskant de voorkant, voor de twee bogen wordt de platte
kant de voorkant.
Stap 9: Begin met punchen. Duw hiervoor de punchnaald loodrecht door de stof en haal hem weer terug. Let er hierbij op
dat je de punchnaald niet te veel omhoog laat komen, hierdoor kan het lusje weer losraken. Steek vervolgens iets verder
weer door de stof en maak de volgende lus. Vul zo het hele patroon in. Als je van kleur gaat wisselen trek de punchnaald
dan heel voorzichtig naar boven, zodat je de lussen niet lostrekt. Knip dan de draad af en ga verder met de volgende
kleur.
Stap 10: Knip een stuk Durable breikatoen van ca. 1 meter en rijg hiermee op de plek van de cirkels zes houten kralen als
finishing touch van je ontwerp.
Stap 11: Knip aan de achterkant alle draadjes kort af. Knip dan een stuk borduurvlies uit, groot genoeg voor het hele
ontwerp. Haal de stof uit de borduurring en strijk het stuk borduurvlies op de achterkant van je ontwerp.
Stap 12: Span de stof goed strak terug in de borduurring. Knip rondom af, laat hierbij een rand over van ca. 1,5 cm. Knip
de borduurstof in kleine strookjes (zie foto 7). Neem dan je textiellijm, plaats deze rondom de binnenste borduurring en
vouw de borduurstof naar binnen. Druk stevig vast (zie foto 8).
Je borduurring is nu helemaal klaar!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Mieke Til 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.

WERKBESCHRIJVING - Borduurring Abstract				

3

Instructiefoto’s

1

2

3

4

5

6

7

8

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Mieke Til 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.

