











Wanneer u borduurt op stof met 4 kruisjes per cm dan borduurt u met 3 draadjes.
Op borduurstof met 5, 5.5, 6 of 7 kruisjes per cm borduurt u met 2 draadjes.
Op borduurstof met 8 kruisjes per cm borduurt u met 1 draadje.
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Gebruik de kleuren die het patroon voorstelt, als u andere kleuren gaat gebruiken loopt de
kwaliteit vaak sterk terug.
Door het terug brengen van het aantal kleuren zal ook de scherpte van de kleuren op het
borduurwerk altijd wat minder zijn dan op de foto.
We proberen echter altijd het origineel zo dicht mogelijk te benaderen.
Belangrijk: houdt u aan de kleuren die het patroon voorstelt, pas kleuren niet naar
eigen inzicht aan. Als u dit wel doet zal het eindresultaat alleen maar omlaag gaan.
Houdt het voorbeeld op een afstandje om het eindresultaat beter te zien.
Hoe kleiner het borduurpatroon gemaakt wordt des te minders duidelijk de details zullen zijn; dat
komt omdat er dan minder kruisjes te gebruiken zijn.
Om details beter te laten uitkomen zal voor een niet te klein patroon of een fijner stramien (meer
kruisjes) moeten worden gekozen.
Met ‘Skeins’ wordt het aantal strengen bedoeld; op een streng zit 8meter draad.
Staat er b.v. DMC black 310 517cm 0,65 8m Skeins dan wordt er bedoeld:
Van het DMC garen nummer 310 ( zwart ) heeft u 0,65 strengen (= dus 1 streng) nodig, waarbij
er van uit wordt gegaan dat de streng 8 meter draad bevat, dit is de standaard lengte.

Slinger of zigzag de stof om,om rafelen te voorkomen.
Borduur vanuit het midden
Gebruik een naald met een stompe punt.
De fijnere of grove structuur van de stof bepaalt de grootte van het
ontwerp,
Hoe fijner de stof, hoe fijner het eindresultaat.
Op uw patroon staat aangegeven voor welke stof (aantal kruisjes per
cm) dit patroon is gemaakt!.
Kaaslinnen borduurt u over 2 draadjes met 2 draden borduurzijde,
maar u kunt ook over 1 draad met 1 draadje borduren ( niet te strak
aantrekken..)
Aida borduurt u over een bundeltje draden, van gaatje naar gaatje,ook
met 2 draden borduurzijde.
Borduurzijde niet te lang nemen, anders gaat het draaien en word het
niet mooi.
Wanneer u begint laat dan aan de achterkant een draad hangen.
Maak geen lange draden aan de achterkant van uw borduurwerk.
Maak bij het aan- en afhechten geen knoopjes
Wanneer u klaar bent met deze kleur kunt u deze draad terug steken
in het geborduurde werk.
Kruisjes: borduur altijd in dezelfde richting.

nl



tro
ne

Dit wordt o.a. veroorzaakt door:

De afdruk op het computerscherm komt nooit ook exact zo op het papier.

De printer werkt niet altijd mee.

Kleuren op de foto terugbrengen van 16 miljoen naar een te borduren aantal kleuren.

Door het voorbeeld lopen de (zwarte) lijntjes van het patroon, dit maakt het uitgeprinte
plaatje donkerder.

Als b.v. een voorbeeld 2x kleiner uitgeprint moet worden dan de afmetingen van dat
borduurpatroon zelf dan zal het voorbeeld donkerder tonen ( ik probeer dat zoveel
mogelijk te compenseren ), denk aan het verschil in kleur van een opgeblazen of een
lege ballon.
Verder moet u niet verschieten als u ergens steken tegenkomt in een kleur die u op de originele
foto niet terugziet.
Juist omdat voor het borduurpatroon het aantal kleuren van de originele foto sterk moet worden
teruggebracht naar de beschikbare kleuren in het borduurgaren worden dergelijke kleuren door
het borduurprogramma daar neergezet om toch een bepaalde kleur / diepte vanaf een afstandje
te zien.
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Houdt u er rekening mee dat de kleuren van het uitgeprinte voorbeeld altijd afwijken
van de kleuren van de originele foto en van het uiteindelijke resultaat.
Dit komt doordat de printer altijd wat kleurafwijkingen veroorzaakt, het voorbeeld
welke u heb toegestuurd als ‘te behalen eindresultaat’ komt het meest dichtbij het
eindresultaat.

Bij de patronen wordt er, mits er niet anders wordt gemeld, standaard vanuit gegaan dat u als
borduurlinnen Aida stof gebruikt waarop ca. 5,5 steken per cm. gaan ( dit is gelijk aan 14 steken
per inch ).
U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor verplichtingen m.b.t. het copyright.
Het borduurpatroon wordt uitsluitend vervaardigd voor uw persoonlijk gebruik.

Afwerking:
U kunt het werk eventueel wassen met een wolwasmiddel, goed spoelen. Dit
alles niet te warm.
Plat laten drogen, en voorzichtig met een doek er tussen aan de achterkant
oppersen.
Gun uw werk een mooie lijst.

