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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Marianne Dekkers - Roos van MaRRose CCC 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.

Marianne: “Met een creatieve moeder als voortdurende inspiratiebron en voorbeeld, leerde ik als kind al allerlei 
handwerk technieken. Eén daarvan was borduren en ik vond het heerlijk om te doen. Toen ik als volwassene veel later 
langzaam de creatieve draad weer oppakte, deed ik dat heel letterlijk door weer te gaan borduren - en ik vond het nog 
steeds heerlijk om te doen.

Maakte ik destijds uitsluitend borduurwerk met telpatronen en kruissteekjes, tegenwoordig zie ik op social media 
véél meer en andere borduurtechnieken voorbijkomen: “hoop art” is een ware hype!
Het gaat hier om wat in het Engels “embroidery” heet - als je deze link volgt, kom je de mooiste en leukste voorbeelden 
daarvan tegen. Een speciale toepassing is het zogenaamde “negative space embroidery”, waarbij je hetgeen je wilt lat-
en zien nu juist niet toont met (kruis)steekjes, maar dit er als het ware laat uitspringen door er omheen te borduren.
Ik vond het direct mooi en kon niet wachten om het zelf uit te proberen! En hoe gaaf is het dan, als je het plaatje in je 
hoofd inderdaad vertaald ziet in een project?
Bovendien vond ik het ook nog eens fijn om te doen: tellen hoeft niet, je steekt bij wijze van spreken maar een end weg 
met naald en draad. In feite kun je niks fout doen, hoe tof is dat?

Dat ook hierbij de mogelijkheden eindeloos zijn, blijkt wel uit mijn 2e probeersel  - mijn enige probleem is dat ik nu 
niet meer te stoppen ben - en ik vind zoveel ándere manieren om creatief bezig te zijn óók zo leuk.....”.

Benodigdheden:

"Happy": 
- Sjabloon
- Borduurring  16 cm doorsnee;
- Borduurnaald met een stompe punt;
- Borduurstof: Aida 14 count;
- DMC borduurgaren - gebruikte kleuren: 740, 721,       
726, 301, 814, 326, 335, s899, s818, 3689,321, 304, 
3609, 602, 899;
-Carbonpapier om patroontje op stof over te  
brengen;
- (bedrukt) Karton/stevig papier voor afwerking 
achterkant;
- Lijm, schaar

“Tak met bloemen”:
- Sjabloon
- Borduurring 13,5 cm doorsnee;
- Borduurnaald met een scherpe punt;
- Stofje (max. 30 cm x 30 cm);
- DMC borduurgaren - gebruikte kleuren: 310 (4 st), 
602 (4 st);
- Carbonpapier om patroontje op stof over te 
brengen;
- Karton/stevig papier en stuk vilt voor afwerking 
achterkant;
- Lijm, schaar

"Heart":
- Sjabloon
- Stuk stof - roze met hartjes uit de LilianZ-serie;
- Borduurring 16 cm doorsnee;
- Borduurnaald met scherpe punt;
- DMC borduurgaren, wit/blanc;
- Potlood om de omtrek van het hart op de stof te tekenen;
- Karton/stevig papier en stuk vilt voor afwerking achterkant;
- Lijm, schaar
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Werkwijze "Happy":
Ik koos voor het woord "Happy" en bepaalde hoe groot ik 
mijn letters wilde hebben, zodanig dat ze precies in mijn 16 
cm ring zouden passen; je kunt hiervoor het sjabloon 
gebruiken dat ik maakte, maar natuurlijk ook iets anders 
kiezen.
Ik maakte in Word een document aan, voegde een cirkel in en 
de letters/het woord dat ik wilde hebben; door dit zo te doen, 
heb je alle vrijheid om zelf te variëren.

Leg het carbonpapier op je borduurstof en óp het 
carbonpapier de uitgeprinte tekst; trek de tekst voorzichtig 
over, zodat deze op de stof verschijnt.
Borduur nu eerst de omtrekken van de letters met kleine 
steekjes. Zodra dit klaar is, kun je helemaal los gaan met 
kleuren, lengte & richtingen van steken OM de letters heen.

Wanneer je tevreden bent over je borduurwerk, is het tijd 
om het in de ring te doen; centreer je borduurwerk mooi in 
de ring - trek de stof aan de achterkant gelijkmatig rondom 
strak (niet té strak). 
Knip de overtollige borduurstof aan de achterkant weg en 
lijm deze vast op de ring zelf.
Knip van karton/stevig papier twee cirkels die net iets 
kleiner zijn dan je ring. Plaats er 1 aan de achterkant in de 
ring, lijm langs de rand van de cirkel vast op de reeds vast-
gelijmde borduurstof. Als dit goed droog is, lijm je de tweede 
cirkel in de ring.
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Werkwijze "Tak met bloemen":
De tak met bloemen tekende ik zelf (het sjabloon is bijgevoegd), maar je kunt natuurlijk ook een plaatje van het internet 
plukken. Het stofje vond ik in m'n voorraad lapjes.
Trek de afbeelding weer over op de stof. Ik begon met zwart de omtrek te borduren van mijn tekening. Toen ik klaar was, 
vond ik dat er iets miste...... en dus zocht ik op het internet op hoe je een zgn. franse knoop borduurt (hier), en maakte er 
daar héél veel van in de grootste bloem... met roze :).
De achterkant van dit borduurwerk werkte ik af met een stukje vilt.

Werkwijze “Heart”:
Ik tekende met potlood voorzichtig de omtrek van bijgevoegd hart-sjabloon op de roze hartjes stof. Vervolgens maakte ik 
langs de rand een dikke lijn met franse knoopjes in wit (ongeveer 3 knoopjes naast elkaar). De afwerking deed ik net zoals 
bij de “tak met bloemen”.

Veel maakplezier!

Marianne xx
© maRRose – Colorful Crochet & Crafts
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