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Kerstboompje 

 

Benodigde materialen: 

• 7-mesh plastic stramien *Standaard*. 

• Garens met pendikte 3,5 à 4,0 mm 

o Durable cosy fine garens:  

Emerald nr.2135 en koffie nr.385 

• Gouddraad (lusje om aan op te hangen in de kerstboom) 

• Witte pompons van 5mm 

• Borduurnaald met stompe punt 

• Borduurschaar om patronen uit het stramien te knippen 

• Lijm (lijmpistool) 

Borduursteken: 

 

 

  

 

Patronen: 

• 1x Driehoek klein (8x8 hokjes)  

• 1x Driehoek middelgroot (10x10 hokjes) 

• 1x Driehoek groot (12x12 hokjes) 

• 1x Stam (3x6 hokjes) 

Instructies: 

• Ik heb Durable cosy fine garen gebruikt. Dit garen is net wat dikker dan het populair 

garen. Als u gebruik maakt van populair garen dan raad ik aan om de lange steken 

dubbel te borduren, zodat het stramien niet zichtbaar is. 

• Knip de patronen uit het plastic stramien. De zwarte lijnen zijn de kniplijnen (alles aan 

de buitenkant van deze lijnen knipt u weg). De zwarte lijnen zijn dus de buitenste 

randen van het patroon. Zie foto’s 1 en 2. 

• Borduur de driehoeken met de kleur groen en maak gebruik van de lange steek. 

o Werk daarna de randjes af met de overhandse steek. Zie foto 3. 

• Lijm de driehoeken op elkaar. Het beste kunt u gebruik maken van een lijmpistool. Zie 

foto’s 4 en 5. 

• Borduur het patroon “Stam” met de kleur bruin en maak gebruik van de halve 

kruissteek. Werk de randjes af met de overhandse steek. 

o Lijm de stam daarna vast achter de kerstboom. Zie foto 6.  

• Lijm kleine witte pompons kriskras op het boompje. Zie foto 7. 

• Als laatste maakt u een lusje van gouddraad boven in de kerstboom.  

• Klaar om in de kerstboom op te hangen!                                                          

 

Halve kruissteek Overhandse steek Lange steek 
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Borduurpatronen: 

 

           

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Driehoek klein Driehoek middelgroot 

Driehoek groot Stam 
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Foto’s: 
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