
We gaan samen met elkaar aan de slag met het maken 

van een borduurpatroon voor kerst! Geschikt voor 

beginners en voor gevorderden. Wat je precies gaat 

borduren is een verrassing, wel vertellen we alvast 

dat het een leuk, vrolijk, modern, kleurrijk tafereel is 

gebaseerd op een illustratie van Studio Bont. De dames 

die ook verantwoordelijk zijn voor de vormgeving 

van de boeken van Livres de Louise, de uitgeverij van 

Freubelweb. 

Het patroon delen we in acht afzonderlijke patroon

delen met je. Elke week ontvang je een deel van het 

patroon. We beginnen de Freubelweb Secret Stitch 

Along Xmas op maandag 31 oktober. Het laatste deel 

ontvang je op maandag 19 december. Precies op tijd 

voor Kerst!

Natuurlijk vinden we het leuk om te zien hoe jouw 

borduurwerk vordert. Plaats je er een foto van op je 

social media account? Vergeet dan niet de hashtag 

#freubelwebSAL2022 of #freubelwebstitchalong 

erbij te plaatsen. 

We kijken ernaar uit om samen met jou de komende 

weken aan de slag te gaan met de allereerste 

Freubelweb Secret Stitch Along! Leuk dat je met ons 

mee wilt doen!

Het patroon is 174 x 244 kruisjes groot. Het formaat van 

het borduurwerk bedraagt 31,64 x 44,36 cm. 

Je borduurt het op 5,5 Aida (14 count). Ben je gevorderd 

en borduur je liever op een andere borduurstof, gebruik 

dan 11 draads borduurstof per cm (28 count).

Freubelweb SECRET Stitch Along 
X-mas 2022

Hallo allemaal,
Welkom bij de allereerste Freubelweb Secret Stitch Along!

Heb je vragen, stuur een mail naar 
info@freubelweb.nl 

Veel borduurplezier!
Loes van Freubelweb



Hier zie je hoe op welke plek de verschillende 
patroondelen geborduurd moeten worden. 
We beginnen met borduren in het midden 
van de stof. 
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Deel 7
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Dit zijn de data waarop de patroondelen kunnen 
worden gedownload vanaf 10:00 uur ’s ochtends. 

31 oktober
Deel 1

28 november
Deel 5

7 november
Deel 2

5 december
Deel 6

14 november
Deel 3

12 december
Deel 7 

21 november 
Deel 4

19 december
Deel 8

Borduurschema



Borduurmateriaal bestellen
Heb je vaker geborduurd dan beschik je misschien 
zelf al over (een deel van) de materialen die je no
dig hebt voor het maken van de Freubelweb Secret 
Stitch Along Xmas. Mis je een aantal kleuren of 
kom je borduurstof te kort. Ga dan naar de site van 
Borduurblad. In hun webshop verkopen ze alle 
benodigde borduurmaterialen. Het is zelfs mogelijk 
om voor deze Stitch Along een complete set met 
daarin stof en garen bestellen op de site van Bor
duurblad: www.borduurblad.nl

AAN DE SLAG

Dit zijn de verschillende pakketten die 
verkrijgbaar zijn:

Aida 50 x 65 cm met 24 strengetjes DMC  
€ 43.45
Aida 50 x 65 cm met 24 strengetjes XX garen  
€ 25.45
 
Evenweave 50 x 65 cm met 24 strengetjes DMC  
€ 44.25
Evenweave 50 x 65 cm met 24 strengetjes XX garen 
€ 26.25

Benodigdheden:

Borduurgaren
1x DMC B5200 of XX 407 

1x DMC 310 of XX 447
3x DMC 336 of XX 152
1x DMC 415 of XX 439
2x DMC 519 of XX 163 
2x DMC 762 of XX 438 
1x DMC 815 of XX 022 
1x DMC 948 of XX 365 
3x DMC 3078 of XX 317 
1x DMC 3733 of XX 047 
5x DMC 3801 of XX 016 
2x DMC 3851 of XX 191 
1x DMC 3862 of XX 405

50 x 65 cm Aida (14 count) of 11 draads 
borduurstof per cm (28 count)

Scherp schaartje 

Borduurnaald 

Borduurring (optioneel)



Maak rondom de lap stof kleine zigzag steekjes om te 

voorkomen dat de randen van het borduurstof gaan 

rafelen. Of plak rondom de lap wat masking tape, dat 

kan ook. 

Vervolgens vouw je de stof zowel horizontaal als ver

ticaal door de midden. Daar waar de twee vouwlijnen 

elkaar kruisen vind je het midden van de stof. Dat is de 

plek waar je begint met borduren. Gebruik eventueel 

een borduurring om je borduurstof tussen te klemmen. 

Met behulp van een borduurring wordt het zeker voor 

degenen die net beginnen met borduren makkelijker 

om gelijkmatige kruisjes te maken. 

Knip een stuk bordurengaren af, ongeveer de lengte 

van je elleboog tot je vingers. Liever niet lang omdat 

een lange draad sneller in de knoop kan raken en ook 

sneller kan gaan kringelen. Borduurgaren wordt ook 

wel splijtgaren genoemd. Een draad bestaat namelijk 

uit 6 draadjes. Haal 2 van de 6 draadjes los en maak 

daarmee de kruissteekjes. 

Elk symbool dat wordt gebruikt in het patroon 

correspondeert met een kleur en staat voor een enkel 

kruisje. Behalve kruissteken, bestaat het borduur

patroon ook uit kwart en driekwart kruissteken en 

stiksteken. Alle steken maak je met 2 van de 6 splijt

draadjes.

Let er bij het maken van de kruissteekjes op dat alle 

kruisjes dezelfde kant uitwijzen. Dat wil zeggen, zorg 

ervoor dat je de kruisjes steeds op dezelfde manier 

maakt. Of het bovenste draadje van het kruisje nu naar 

links of naar rechts gaat, maakt niet uit zolang ze maar 

allemaal dezelfde richting uitwijzen. 

Steek dus bijvoorbeeld je naald eerst van onder naar 

boven door de borduurstof (1), steek de draad ver

volgens rechtsboven weer in de stof (2). Haal de draad 

precies daaronder weer naar boven (3) en steek tot slot 

de draad linksboven in de stof (4). 
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