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Naaien is met naald en draad iets bewerken .Je maakt dan delen aan elkaar met steken. 

Je kunt ook stoffen versieren. Dit noemen we dan borduren. 

 

Techniek:  Naaien: afhechten, aanhechten, steken maken (siersteek= borduursteek)  

Materiaal:  Draad, basisstof met aftelgaatjes (stramien)  

Gereedschap: Naalden met een stompe punt, schaar voor draad afknippen 
   Tip:   Knip vast draden op maat  

   Info:  basisinfo textiel   zoek bij naaien / borduren 

 

DOEL:  Het leren van de kruisteek en daarmee een plaatje maken 

 

WERKWIJZE: 

1. Pak een stuk draad, een naald en een stukje stramien. 

2. Je maakt door kruisjes te borduren  een plaatje; kies  uit de voorbeelden of ontwerp zelf op 

het ruitjes papier. LET OP niet groter dan 8 kruisjes breed en hoog!  

3. Probeer  eerst een kruisje uit; 
Steek de draad aan de achterkant erin en laat een stukje draad hangen. 

Met de tweede steek zet je het eindje van op de achterkant  vast door er overheen te gaan. 

4. Begin met je plaatje ; tel even uit waar je moet beginnen zodat het wel past. 

5. Het mooiste is als alle kruisjes hetzelfde zijn.  
Dus let op hoe je het kruisje maakt . De bovenste draad van het kruisje gaat altijd van linksboven naar rechts ond 

 

TIP:  

 Knip bij het afhechten niet te kort af maar hecht het werk af aan de achterkant door daar onder wat 

draadjes door te steken en knip het pas dan af. 

 Werken me verschillende kleuren is leuk maar kies voor een klein plaatje niet te veel kleuren;  2 a 3 is 

genoeg. 

 

TOT SLOT: 

Plak het werkje op een vierkantje van karton met sterke lijm (klein beetje op de achterkant) en je hebt 

een echt kunst werkje of maar er een kaart van waarmee je iemand kan verrassen!

http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/textiel/
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Met dank aan juf Marianne 

                
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

                 
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

                 
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

                 
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

 

                                           
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

                 
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

                 
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

                 
 

                
 

                
 

         
                

 
                

                 
                                   
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

                 
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

                 
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

                 
 

                
 

                
 

         
                

 
                

                 
                                   
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

                 
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

                 
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

                 
 

                
 

                
 

         
                

 
                

                 
                                   
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

                 
 

                
 

                
                 

 
    

 
          

 
                

                 
 

                
 

                
                 

 
                

 
                

 

         
                

 
                

 

         
                

 
                

 


