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Geometrisch hart

JE HEBT NODIG:
• patroon ‘geometrisch 

hart’ (blz. 98)

• stof naar keuze,  
ong. 25 x 25 cm

• borduurnaald nr. 7

• borduurring, doorsnede 
15 cm

• klein, scherp schaartje

• borduurgaren (zie  
kleurvoorstel bij de  
ontwerpen) 

GEBRUIKTE STEKEN:
• rijgsteek

• satijnsteek

Dit is een geweldig project voor een beginneling. Ik geef 
twee (van de vele) manieren waarop je dit ontwerp kunt 
maken. Dit project kan in minder dan een uur klaar zijn 
(een prima zelfgemaakt last-minutecadeau!) of ga er iets 
langer voor zitten en vermaak je met een wat ingewikkel-
der werkstuk, waar je een of twee avonden over doet.
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Voorstel garen/kleur:
DMC Diamant D301

Stap 1:
Neem twee draadjes garen, borduur met 
een rijgsteek de omtrek van elke geome-
trische vorm in het hart.

Optie 1

LET OP: dit is metaalgaren en dus 
heel lastig om mee te werken. Het 
eindresultaat is echter zeker de moeite 
waard om het eens te proberen – vind 
ik! Natuurlijk kun je elke kleur garen 
(en stof) gebruiken die je wilt, waar-
door je eindeloos veel mogelijkheden 
hebt.
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Voorstel garen/kleur:
DMC borduurgaren in de kleuren 452, 518, 729, 993, 
3799

Stap 1:
Vul de driehoekjes met satijnsteekjes van drie draadjes 
splijtgaren en neem verschillende kleuren voor elke drie-
hoek. Maak voor elke driehoek de steekjes in een andere 
richting, werk vanuit het midden van de basis naar de 
punt. Kijk op het schema om de draadrichting van elk 
driehoekje te bepalen.

Stap 2 (naar keuze):
Ben je niet tevreden over de manier waarop de driehoek-
jes bij elkaar komen, dan zou je kunnen overwegen je 
borduurwerk met optie 1 af te maken. Je kunt dan met 
een contrasterende kleur een rij rijgsteekjes rondom elk 
driehoekje maken.

LET OP: omdat er minder ruimte is bij de 
punt dan bij de basis, kunnen sommige satijn-
steekjes elkaar bij de punt overlappen.
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Optie 2




