Workshop borduren op een kaart
De meest gebruikte steek bij kaart borduren is de steelsteek.
Je ziet ook heel vaak in borduurpatroontjes staan 1-5 of 1-7 hier hebben ze het dan altijd over de steelsteek.
Wij gaan hier stapje voor stapje door middel van foto's uitleggen hoe je dat moet doen.
Het beste is een stukje papier te pakken en eerst wat te oefenen voor je echt op een kaart begint.

Prik van te voren de gaatjes.
Als je begint met borduren plak je eerst het garen met stukje plakband af.

Als er bv staat 1-5 betekent dat eerste gaatje uitkomen
en vijfde gaatje ingaan (zie foto hierboven)

Een gouden regel bij de steelsteek is
ga altijd 1 gaatje verder aan achterkant
en aan bovenkant oversteken.
Met oversteken wordt bij 1-5 bedoeld dat de ene keer naar voren en de andere keer terug is.
Tellen hoef je eigenlijk maar 1 keer, daarna pak je elke keer steekje ernaast.
Kijk maar goed op de foto's.
En aan de bovenkant maak je de lange halen/steken
en aan de onderkant de korte halen/steken
Want dit herhaalt altijd of je nu een recht stuk, bocht, vierkant of rondje maakt

aan de bovenkant dus oversteken lange halen

aan de achterkant korte 1 steek verder.

Aan het eind plak je de draad weer vast met plakband en knip je hem af.
Hieronder zie je stap voor stap hoe dat gaat met bochten.

hoek borduren

Een hoek maken gaat hetzelfde

alleen hoef je nu niet te tellen

je gaat naar de andere kant

dus weer steeds 1 steek verder,

en zo maak je steek voor steek af,

het hoekgaatje blijft tot het laatst open

aan het eind kun je ook de gaatjes
dicht wrijven met
een oogje van je schaar
of een theelepeltje

maak nu de hoeksteek

Cirkel borduren

Bij de cirkel is het eigenlijk allemaal hetzelfde, steeds een verder en aan de bovenkant oversteken
de ene keer naar voren en de andere keer naar achteren.

Maak zo het hele rondje.

Als je weer bij de eerste steek bent aangekomen moet je nog even doorgaan
tot in elk gaatje 2x is gestoken
Kijk maar eens goed op de foto's

Een blaadje maken

Een blaadje maken is echt niet anders dan een cirkel.
Gewoon het rondje afmaken.
Wat je wel kunt doen als variant foto 2 zover als je hier bent dan stoppen
en nog eens doen dus bij de bocht niet doorgaan

Waaier- ofwel opvulsteek
De waaiersteek is heel makkelijk

je steekt achteren in, en dan steek je in de eerste van de halve cirkel,en achteren weer in het midden

herhaal dit en ga helemaal rond en zo krijg je een waaier van opvulsteken.

Kruissteek
De kruissteek wordt veel gebruikt om schilderijtjes te borduren op stof
Maar je ziet hem ook steeds vaker op de kaart daarom even hier een uitleg van de kruissteek.

Bij de kruissteek heb je
altijd 2 rijen gaatjes.
Steek in het eerste gaatje in
en ga schuin tegenover weer in.

Aan de achterkant blijf je recht
dus gaatje ernaast weer in

Dit doe je helemaal tot
het eind.

Als je aan het eind bent.

ga je weer terug op zelfde manier

en zo heb je een hele rij kruisjes

