
Alle basissteken uitgelegd & 
10 gratis borduurpatronen voor

starters & gevorderde.

Begin met
Borduren!

    S T A R T E R S  G I D S  V R I J  B O R D U R E N  

DAFFY'S DIY 
 



In deze starters handleiding borduren behandel ik eerst een aantal tips en
handige informatie over het transferren van een design op je doek.
Vervolgens vind je alle basis borduursteken uitgelegd en hierna komen de
borduurpatronen aan bod. Helemaal op het einde van de gids vind je tips
over het afwerken van je doek en kun je de lijntekeningen terug vinden! 

1) Beginnen 
2) De basis steken
3) Overzicht gebruiken
4) De patronen uitgewerkt
5) Borduren op Tule stof
6) Borduren met droogbloemen
7) Afwerking draad
8) Afwerking doek
9) De lijnpatronen

Alvast veel plezier met borduren! Ik hoop dat deze handleiding je goed op
weg zal helpen, mocht je ergens toch niet helemaal uit komen ben ik altijd
bereikbaar via instragam @daffies.diy of via de mail info@daffiesdiy.com. 

Inhoud



Tip!
Met een draad doorsteker kun je gemakkelijk de garen door je naald halen. 
Je haalt eerste het ijzertje door het oog van de naald. Vervolgens haal je het
draad door het ijzertje van de draad doorsteker. Dan trek je voorzichtig de
draad doorsteker terug door het oog van de naald. Wiebel een beetje heen
en weer als het niet meteen lukt.  Zit het draad door de naald? Leg er dan
geen knoopje in! Je kunt het draad gewoon los laten hangen, anders gaat
het draad moeilijk door je doek heen.



1. Beginnen
Met een water oplosbare stift kun je een design op je doek tekenen.
Je kunt dit zelf uit de losse hand doen of een van de patronen
hieronder gebruiken. Je kunt de lijntekening van de patronen
uitprinten, op het raam plakken en dan met je doek ervoor over
trekken. Je kunt ook de tekening op een groot scherm (zoals een
laptop of Ipad) met de helderheid op zijn hoogst openen. Dan leg je
je doek daaroverheen en zie je de lijnen ook goed door de stof die je
dan vervolgens kunt overtrekken. Als het niet helemaal netjes gaat is
dat geen probleem, de blauwe stift kun je als je klaar bent uitwassen
door het doek onder de kraan te houden en dan zie je er niets meer
van! Heb je geen water oplosbare stift? Potlood zou eventueel ook
kunnen werken let wel op dat je hele lichte lijnen maakt anders blijf je
het misschien zien zitten en dat zou zonde zijn!

Je plaatst de stof in een borduurring door eerst de binnenste ring
eruit te halen. Draai aan het schroefje om de ringen los van elkaar te
krijgen. Je legt het doek over de binnenste ring heen, vervolgens leg
je de buitenste ring weer over het doek en om de binnenste ring. Je
trekt de stof voorzichtig glad en draait het schroefje weer strak aan.
Nu kun je beginnen met borduren!



Bij de Back stitch gebruik je dezelfde techniek
als bij de rijgsteek (1) alleen ga je nu 'terug'
vandaar de naam ook! Op de afbeelding
hiernaast zie je hoe het draad bij 1 naar boven
steekt. Vervolgens ga je terug naar punt 2 en
steekt hem daar weer naar achter. Vanuit daar
ga je achterlangs helemaal naar punt 3 en
steekt hem daar weer bovenlangs naar punt 4.
Zo blijf je doorgaan. Het is het mooiste als de
afstand tussen je steken iedere keer gelijk is.

2. Back stitch

 

1. Rijgsteek Dit is de simpelste steek die er is, je haalt de
naald onderdoor en weer boven. De afstand
tussen de doorsteek punten bepaalt hoe het
eruit gaat zien. Op de tekening zie je hoe bij
punt a het draad van achterlangs naar voren
is gestoken en bij punt b het draad
vervolgens weer naar achter gaat. 

2. De basis steken



Deze steek is wat ingewikkeld uit te
beelden via een tekening dus op de
afbeelding hiernaast kun je zien hoe je
de steek maakt op echt doek. Je hebt
draad aan je naald vastzitten en haalt dit
achterlangs door het doek zodat het van
voor naar buiten komt (stap 1). Dan haal
je de naald door de lus van het draad
(stap 2) (dat nog steeds aan de naald
bevestigd zit, dit is niet duidelijk te zien
op de foto). Vervolgens wikkel je het
draad nog een keer om de naald (stap 3)
en trek je het draad strak (stap 4). Dan
steek je de naald weer door het doek
heen op ongeveer dezelfde plek en trek
je het draad strak (stap 5). En dan heb je
de french knot!

3. De French knot 

1 2

3 4

5 6



4. De Lazy Daisy steek

Deze steek is ook weer iets
ingewikkelder dan de andere. Hij is
ideaal voor het maken van
bloembladeren. Je begint in het
midden door een steek van
achterlangs naar voor te halen (stap
1). Vervolgens ga je op ongeveer
dezelfde plek als waar je net je
draad naar voor heb gestoken terug
achterlangs naar het uiteinde van je
blad (stap 2). Trek het draad nog
niet strak! Zorg dat er op het doek
een lus zit zoals te zien is op
afbeelding 3. Steek je naald
vervolgens naar voren binnen in de
lus en trek het draad nu wel strak
aan (stap 4). Vervolgens steek je je
naald weer naar achteren buiten
de lus (stap 5). Trek het draad strak
en klaar! Nu kun je weer naar het
midden gaan om nog zo'n blad te
maken.

1 2

3 4

5 6



5. De Satin steek

Deze steek is super makkelijk! Het enige wat je doet is je draad van punt 1 naar 2
(zie afbeelding hieronder) te halen en dan vervolgens van punt 2 achterlangs weer
naar een punt vlak naast punt 1. Je moet zorgen dat je heel dicht naast elkaar blijft
borduren. 

6. De Outline steek

Deze steek kun je gebruiken voor het maken van lijnen zoals de stengels van
bloemen! Het principe is simpel, je gaat van punt 1 naar punt 2 bovenlangs met je
draad. Vervolgens steek je hem bij punt 3 (halverwege punt 1 en 2) weer naar
boven en ga je bovenlangs weer een stukje naar voren (punt 4). Dit blijf je
herhalen! Zorg dat je altijd aan dezelfde kant van het draad in het midden uit blijft
steken, anders ziet het er niet netjes uit. 
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7. De Fishbone steek

Een blad volgens de fishbone techniek maken is
ook niet heel moeilijk! Op de afbeelding
hieronder zie je hoe je van punt 1 bovenlangs
naar punt 2 gaat. Vervolgens ga je onderlangs van
punt 2 naar punt 3 en bovenlangs weer van punt
3 naar punt 4. Hierbij kruis je dus deels over de
lijn van 1 naar 2 toe. Je blijft dit herhalen, van punt
4 naar punt 5 onderlangs en vervolgens van punt
5 naar punt 6 bovenlangs. Het is belangrijk bij
deze steek dat je dicht op elkaar werkt, er mag
dus geen grote ruimte ontstaan tussen de steken!
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8. De spinnenweb steek

De naam zegt het al, bij deze steek begin je met het maken van een soort
spinnenweb. In de lengte van het rondje maak je 5 simpele steken tot aan het
uiteinde. Vervolgens steek je je draad weer naar buiten door het midden en ga je
om de beurt onder en over de draden heen het rondje langs! Dit herhaal je net zo
lang tot heel het rondje opgevuld is. 

1 2

3 4



Op de volgende pagina staan de patronen afgebeeld met uitleg over welke steek
en welke kleur er gebruikt moet worden. De kleurcodes bij het overzicht zijn voor
de borduurgaren op www.daffiesdiy.com. De borduursteken zijn genummerd en
vind je verderop in deze handleiding terug. 

Je zult zien dat de lijntekening een goed idee geeft van waar wat hoort maar dat
bijvoorbeeld het aantal bladeren aan een bloem wel eens verschilt met het echte
borduurwerk en de lijntekening. Dit laat ik expres zo, ik maak altijd eerst de
lijntekening en teken hem daarna over op het doek. Als ik bezig ben en ik mis
een bloemblad omdat ik het design maar grof volg dan is dat juist niet erg! Het is
extra leuk om er een beetje je eigen twist aan te geven, zit er ergens voor jouw
gevoel wel een erg groot leeg deel? Maak er vooral een bloemetje bij!

Als er niet staat aangegeven hoeveel garen er gebruikt moeten worden dan kun
je gewoon heel je draad gebruiken. Als er wel bijvoorbeeld staat "3 garen" dan
moet je je draad ontrafelen. Het draad bestaat namelijk uit 6 losse dunne
draden die je kunt opsplitsen. Wanneer je daarmee borduurt heb je een
dunnere lijn wat een mooi effect geeft bij fijnere werkjes. Zorg bij het opsplitsen
van je garen dat je het draad af heb geknipt van het klosje. Hij moet namelijk
kunnen draaien terwijl je aan het ontrafelen bent anders komen er knopen.

Bepaalde steken en kleuren komen vaak op precies dezelfde manier terug in een
patroon, als er dan maar bij 1 van bijvoorbeeld 2 dezelfde bloemetjes een pijl
staat met uitleg kun je ervan uit gaan dat de ander op precies dezelfde manier
moet. 

De patronen op de volgende pagina's zijn geordend van makkelijk naar moeilijker

3. Overzicht gebruiken





Lazy daisy steek (4)
kleur .. 
6 garen

French knot (3)
kleur ..
3 garen



Schrijf hier je
 eigen tekst..

Back stitch 
kleur 310
3 garen

Outline stitch 
kleur 310
6 garen

satin stitch 
kleur rood

3 garen

Voorbeeld: "I love you "
met de chain stitch of back stitch 3 a 2 garen 





Satin steek (5)
kleur .. 
2 garen

French knot (3)
kleur .. 
3 garen

Bij dit patroon helpt het je goed op weg als je de bladeren zo netjes mogelijk overtrekt vanaf
het patroon. Dan kun je precies de lijn volgen bij het borduren van de bladeren. 
Het doek bestaat uit allemaal kleine vierkantjes als je heel goed kijkt, probeer bij het
borduren van de bladeren steeds een vierkantje opzij te gaan langs de lijn van het patroon. 
Begin met het borduren van het middenstuk, dan kun je later de bloembladeren eronder
wegsteken zodat er geen lege ruimte tussen het blad en het middenstuk zit.

      Tips:



      Close up
1)  Je ziet nu goed hoe bij het borduren van de bladeren er bij de uiteindes telkens een vakje is
opgeschoven op het doek en langs de lijn van het patroon ook naar beneden.
2) De bladeren raken elkaar op een gegeven moment, je ziet hoe hier de rechte richting van de
satin steek is aangehouden maar langs de lijn van het patroon de steken steeds korter zijn
geworden, niet alle steken komen dus uit in het midden van de bloem
3) Hier zie je hoe de steken van de bloem weg gestoken zijn onder de french knots zodat je er
niets meer van ziet, je steekt je naald iets schuin weg onder de knots die er al zitten, zo eindigt de
steek net een heel klein stukje eronder. 

Belangrijk: Begin de satin steek van de bloembladeren aan het uiteinde van de
bladeren, daar kom je omhoog, vervolgens ga je voorlangs en steek je het draad weer
naar achter bij het middenstuk van de bloem. 
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Satin steek (5)
kleur .. 
2 garen

French knots (3)
kleur .. 
3 garen

Outline steek (5)
kleur .. 
3 garen



Satin steek (5)
kleur groen 

2 garen

Satin steek (5)
zwart 

3 garen

Outline steek
zwart 

3 garen

Alle lijnen space ship & stick figure
 met outline steek

zwart 3 garen Kleine alien zelfde als grote met
groen satin steek en zwarte ogen

satin steek.



Satin steek 
blauwe kleur

3 garen

french knot 
licht bruine kleur

2 garen

Outline steek 
groen/bruine kleur

3 garen



Back stitch 
zwart

3 garen

Outline steek 
groene kleur

2 garen

Satin steek 
kleur..

2 garen

French knot 
kleur..

2 garen

Lazy daisy steek 
kleur..

3 garen

Lazy daisy steek 
kleur..

2 garen



Back stitch (2)
kleur 310 

3 garen Outline steek (6)
kleur 164

Lazy daisy steek (4)
kleur 3708 French knot (3)

kleur 778

Lazy daisy steek (4)
kleur 153 

French knot (3)
kleur 783

Back stitch (2)
kleur 310 

3 garen

Fishbone 
steek (7)
kleur 164

Spinnenweb
steek (8)
kleur 778 

Spinnenweb steek (8)
kleur 783

Lazy daisy steek (4)
kleur 164 

Outline steek (6)
kleur 164, 3 garen





Outline steek (6)
kleur 778

Outline steek (6)
kleur 783, 2 garen

Outline steek (6)
kleur 778, 1 garen

Outline steek (6)
kleur 738, 2 garen

Kraaltjes kunnen
bevestigd worden
met de rijgsteek (1) 
Je kunt met een
enkel draad een
hele rij kraaltjes
borduren!

Outline steek (6)
kleur 738, 2 garen

French knot (3)
kleur 605, 2 garen

French knot (3)
kleur 605, 3 garen

French knot (3)
kleur 605

Outline steek (6)
kleur 783

Outline steek (6)
kleur 783, 1 garen

Outline steek (6)
garen 778

Outline steek (6)
kleur 605, 3 garen



Hele frame, wiel, zadel en handvaten fiets met satin steek met 1 of 2 garen.
 Zie foto op volgende pagina voor voorbeeld. Kleuren mogen zelf gekozen, rood frame met bruin
zadel en handvaten is goed.  Spaken wiel met enkele losse steek naar midden 2 garen. 

Voor mand op de fiets met satin steek. Bloemen in mand zijn mix van spinnenwebsteek, bloemetje
met lazydaisy steek bladeren en french knots ter opvulling. Achtermand ook met satin steek, rondjes
zijn spinnenwebsteken. 

Manden mogen eventueel ook met zelfde techniek als die bij het voorbeeld gebruikt is gemaakt
worden - komt nog uitleg over in handleiding. Lijkt op long&short stitch horizontaal met gelijke
tussensteken.



 

Voorbeeld foto:
Zie richting van satin steek 



Tip: Borduren op een tote bag
is ook leuk!



Het makkelijkste is om per vorm in een bepaalde kleur te beginnen met gewoon
heel het draad in die kleur, heel de vorm af te borduren en dan hem afwerken
door aan de achterzijde een simpel knoopje te leggen in het begin en einde van
het draad. Je moet in het begin heel het draad erdoorheen blijven trekken zodat
er bij de begin steek alleen nog maar een klein beetje draad uitsteekt om het
uiteindelijk mee af te werken.

Als het draad echt héél lang is en het niet te doen is om hem elke keer helemaal
er doorheen te blijven trekken kun je een gok maken en het ergens halverwege
doorknippen. Op het einde van het bloemetje (of iets anders) heb je dus aan
een kant veel draad over waarschijnlijk. Dit knip je gewoon af om ergens anders
weer te gebruiken. Zijn de uiteindes helemaal niet in de buurt van elkaar? Je kan
ook een aantal knopen leggen in het draad zelf zodat er een soort grote bobbel
komt te zitten die dus niet meer door het gaatje in het doek past en zo zit het
dan ook goed vast!

 7) Afwerking draad



Ben je helemaal klaar? De flapjes van je katoenen doek die uitsteken kun je met een
makkelijk trucje mooi netjes vast zetten aan de achterzijde. Je gaat met de rijgsteek
ongeveer 1cm van de rand van de borduurring door heel het doek heen met een
stuk overgebleven draad. Je knipt dan het doek af ongeveer 1cm van waar je met het
draad door het doek heen bent gegaan. Vervolgens trek je de 2 uiteindes van het
draad aan en komt het doek strak naar binnen te staan zoals op de tweede foto. Je
legt een knoopje in de 2 uiteindes van het draad en klaar!

8) Afwerking doek



 
Als je nog vragen hebt kun je altijd een mailtje

sturen naar ....
 

Ik vind het ook altijd super leuk om jullie creaties
voorbij te zien komen op instagram, tag ons dus

vooral als je aan de slag gaat! @daffys.diy
 
 
 
 
 
 
 
 

S T E L  J E  V R A G E N  &
V O L G  O N S !

Bedankt!
D A F F I E S  D I Y

Het is niet toegestaan de inhoud van deze
handleiding ongevraagd te delen met derden. 



9) De patronen




















