
Werkbeschrijving - Decoratiehart

Het stoffen hart is +/- 25 x 30 cm.

De benodigde patroondelen vind je als PDF onderaan de betreffende pagina op craftkitchen.nl.

Neem het grote hartpatroon 1x over op de stippenstof en 1x op de geperforeerde stof (foto 1, 2 en 3). 
Knip 0,5 cm. zoomtoeslag aan.

Bekijk dit project op www.craftkitchen.nl

Verras je geliefde, moeder, dochter of vriendin op Valentijn met een zelfgemaakt decoratie-
hart. Bijzonder met die XL-kruissteekjes op de voorzijde!

Dit decoratiehart is deels gemaakt van roze stipjeskatoen. 
De donkerroze stof aan de voor- en achterzijde is van 
kunstleer met voorgestanste gaatjes. Speciaal bedoeld
om met een grote kruissteek een borduring te maken. 
Je kunt er een hart in borduren maar ook het woord 
LOVE of de naam van je geliefde! 

Benodigde materialen
• Geperforeerd kunstleer (art.nr. 069.1109, kleur 786)
• Stof Stip Roze (art.nr. 069.1103)
• Wit kantje (art.nr. 009.2219, kleur 009) 
• Rood kantje (art.nr. 009.2216, kleur 722)
• Lint All my Love (art.nr. 018.7468, kleur 722)
• Polyester (poppen)vulling
• Textiellijm
• Breikatoen 
• Borduurnaald met groot oog
• Vliesofix
• Naald en draad.

Werkbeschrijving
Wij adviseren je de werkbeschrijving eerst door te lezen 
voordat je gaat beginnen.



Neem het kleine hartpatroon 1 x 
over op de geperforeerde stof 
(foto 3) zonder zoomtoeslag. 
Let erop dat het gaatjespatroon bij 
dit kleine hart symmetrisch wordt 
uitgeknipt in verband met het te 
borduren patroon (foto 5). 

Strijk vliesofix tegen de achterzijde 
van het kleine rode hart (foto 4). 
Zet de strijkbout niet te heet 
(stand •) en leg er een droge thee-
doek tussen. Je moet waarschijnlijk 
iets langer strijken dan de gebruike-
lijke aanwijzing op de verpakking van 
het vliesofix aangezien de strijkbout 
op een lagere stand staat. Zorg ervoor 
dat het kunstleer niet direct in contact 
komt met de strijkbout!

Borduur het hartje volgens het 
patroon op de geperforeerde stof (zie 
patroondeel in PDF onderaan de pa-
gina op craftkitchen.nl), foto 5 - 7.

Strijk het geperforeerde hart op de 
roze gestipte stof vast (met theedoek 
ertussen), foto 8. 

Leg de hartdelen met de goede kant 
op elkaar en stik rondom dicht, laat 
aan de zijkant een stukje open van 9 
cm. om te keren en te vullen (foto 9). 

Keer het hart en vul op (foto 10). 
Naai de opening met de hand dicht.

Neem een stukje lint van 25 cm. 
en stik dit met de hand aan de boven-
zijde van hart vast (foto 11).

Plak met textiellijm het witte en rode 
kant langs de betreffende randen.

Tip
Je kunt de benodigde materialen 
voor dit hart ook kopen als compleet 
zelfmaakpakket inclusief patroon en 
werkbeschrijving (art.nr. 069.1117).

Bekijk dit project op www.craftkitchen.nl


