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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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.

De lente is in aantocht en daarmee veranderd je garderobe mee. Tegenwoordig hoort het mondkapje erbij. Gelukkig 
kunnen we die ook helemaal naar eigen smaak maken. Ik ging aan de slag met geborduurde bloemen maar de 
mogelijkheden zijn natuurlijk eindeloos om er je eigen draai aan te geven. Zo is een geborduurde tekst of een grafische 
print ook heel gaaf! Borduren uit de losse pols is helemaal niet moeilijk. Lukt het niet dan haal je het ook zo weer uit, dus 
het proberen is het zeker waard als je twijfelt of je dit wel kan maken!

Benodigdheden
ReStyle Uni stof, art. 069.9050 kleur 368 
Biaisband 30mm, art. 032.700.30 kleur 009
ReStyle Elastiek 6mm, art. 060.31800 kleur 000 
Mondmasker filter 90cm, art. 025.AO103 kleur 000
Durable Borduur- en Haakkatoen, art. 010.36 
-Kleuren voor mondkapje 1: 1001 
-Kleuren voor mondkapje 2: 1020, 1039, 1048
-Kleuren voor mondkapje 3: 1002, 1005, 1015, 1029, 1032, 1045, 1048

Overige benodigdheden
Patroon mondkapje Burda 
Bijpassende naaigaren 
Uitwasbare stift
Borduurnaald
Naaimachine
Borduurring
Schaar

Patrooninformatie & tips
- Gebruik de juiste maat mondkapje van het burda patroon.
- Voor de binnenstof kan je dezelfde maar ook een ander stofje gebruiken voor een leuk contrast.
- Borduur niet te strak zodat de stof niet gaat trekken. 
- Op Youtube zijn diverse filmpjes te vinden met uitleg en leuke borduurtechnieken. 
- Knip elke keer een draad van 1 meter lang om te borduren.

Werkbeschrijving
Mondkapje 1: Grafische bloemen
Dit mondkapje bestaat uit een aantal stoere zwarte bloemen. De bloem op het rechterdeel heeft een steel vanaf de 
onderkant, de linkerkant heeft 2 bloemen die met de steel vanaf de bovenkant naar beneden hangen.  

Stap 1 (foto 1): Leg het papieren patroon van het mondkapje op de stof en teken beide delen van de voorkant van het 
mondkapje op de stof. Span de borduurring rondom een van de delen.
Stap 2 (foto 2,3): Borduur uit de losse pols de bloemen met zwart garen. Knoop de uiteinden van het draad stevig vast 
aan de achterkant van de stof. Maak het mondkapje verder af zoals beschreven in het patroon van de Burda. 

 

Variatietip: Het is ook leuk om allemaal zwarte bloemetjes met de steeltjes vanaf de onderkant te laten komen, of zonder 
steel her en der verspreidt over het mondkapje.
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Mondkapje 2: Naturel bloem
Deze bloem geeft op een rustige manier de extra uitstraling aan dit mondkapje. De uitgebloeide paardenbloem zelf is op 
de rechterkant van het mondkapje geborduurd, terwijl de losse vruchtpluisjes over beide delen zijn verspreidt. 

Stap 1 (foto 1): Leg het papieren patroon van het mondkapje op de stof en teken beide delen van de voorkant van het 
mondkapje op de stof. Span de borduurring rondom een van de delen. 
Stap 2 (foto 4): Borduur uit de losse pols de bloemen. Borduur de steel met een dubbele draad groen. De knop van de 
bloem heeft groene bolletjes. Deze maak je door de naald met draad vanaf de achterkant van het werk naar de voorkant 
te halen. 
Stap 3 (foto 5,6): Leg de naald vlak boven de stof en wikkel het draad zo dicht mogelijk bij de stof 4 keer rondom de 
naald. Steek de naald vervolgens vlak naast het punt waar je zojuist naar de voorkant kwam in naar de achterkant. Trek 
de draad voorzichtig aan. Maak zo een aantal bolletjes vlak naast elkaar. 

Stap 4 (foto 7): Ga vervolgens verder met kleur 1039 en borduur rondom deze bolletjes diverse naar buiten stekende 
steken van 1 tot 1,5 cm lang. Ga verder met kleur 1020 voor de pluisjes. De pluisjes maak je door een lange steel van 
2 tot 3 cm te borduren met aan het uiteinde nog eens 5 kleine steekjes van 0,5 cm groot, Varieer gerust in lengte en 
hoever ze uit elkaar staan voor een speels effect.

Stap 5 (foto 8,9): Maak rondom de bloem een aantal pluisjes vanaf de groene bolletjes. En verder nog een aantal pluisjes 
op de beide delen van het mondkapje. Knoop de uiteinden van elk draad stevig vast aan de achterkant van de stof. 

Stap 6: Maak het mondkapje verder af zoals beschreven in het patroon van de Burda.
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Mondkapje 3: Kleurrijk boeket
Een kleurrijk boeket mag natuurlijk niet ontbreken in de lente. De roosjes zien er misschien wat ingewikkeld uit maar zijn 
juist super makkelijk en leuk om te maken. Kies je eigen favoriete kleuren en maak er een vrolijk boeket van. 

Stap 1 (foto 1): Leg het papieren patroon van het mondkapje op de stof en teken beide delen van de voorkant van het 
mondkapje op de stof. Span de borduurring rondom een van de delen. 
Stap 2 (foto 10,11): Borduur uit de losse pols de bloemen. De roosjes in de kleur 1029 maak je als volgt: borduur 
5 steekjes van 0,3cm als een sterretje. Haal de naald in het midden van het sterretje naar boven en haal de naald 
vervolgens onder een van de steekjes door, boven het volgende steekje heen, en onder het derde steekje door. Ga zo 
steeds rondom: boven ene steekje lang, onder het volgende steekje door. Trek de draad tussendoor voorzichtig strak. Zo 
ontstaat vanzelf het roosje. Zodra je hem mooi vindt stop je, haal de draad naar de achterkant van de stof en knoop de 
uiteinden van het draad stevig aan elkaar vast. Maak zo her en der een aantal roosjes. De roosjes in de kleur 1045 maak 
je door de 5 steekjes 0,5 cm groot te borduren. 

Stap 3: De groene steeltjes met blaadjes borduur je als eerste het steeltje met steekjes van 0,3 cm lang. Vervolgens 
borduur je bij elk punt waar de steekjes elkaar raken een blaadje om en om aan weerszijden van het steeltje. Deze blaadje 
zijn gemaakt met 3 steekjes, 1 steekje vanaf het steeltje iets naar links, vervolgens een steekje vanaf het steeltje iets naar 
rechts en met het derde steekje verbindt je de bovenkanten van beide uiteinden met elkaar. 
Stap 4 (foto 12,13): De lavendel maak je door 3 steeltjes met de kleur 1015 vanaf 1 punt naar 3 kanten te borduren. 
Vervolgens borduur je met dubbele draad in kleur 1005 kleine steekjes overdwars over de steeltjes heen. 
De blauwe bloemen zijn sterretjes maar dan met 4 keer de draad heen en weer per stersteek. 
De gele bolletjes maak je door de naald met draad vanaf de achterkant van het werk naar de voorkant te halen. Leg 
de naald vlak boven de stof en wikkel het draad zo dicht mogelijk bij de stof 4 keer rondom de naald. Steek de naald 
vervolgens vlak naast het punt waar je zojuist naar de voorkant kwam in naar de achterkant. Trek de draad voorzichtig 
aan. Maak zo een aantal bolletjes vlak naast elkaar. 

Stap 5: Knoop de uiteinden van elk draad stevig vast aan de achterkant van de stof. 
Stap 6: Maak het mondkapje verder af zoals beschreven in het patroon van de Burda. 
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