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Benodigdheden
-

Borduurring
Borduurstof voldoende groot voor gekozen ring
Een extra lapje borduurstof voor de batterijhouder, groot genoeg voor de batterij,
ongeveer: 4cm x 6,5cm *
- Gekleurd borduurgaren
- Led-lampjes
- Batterij CR2032
- Geleidend garen (conductive sewing thread)
- Metalen drukknoop
- Potlood, naald, schaar, naaigaren, …
* Er kan ook met andere stof dan borduurstof gewerkt worden voor de batterijhouder.

Uitvoering
1. Knip de stof op de gewenste grootte.
! Bij sommige stoffen moet de rand van de stof omgezoomd worden om uitrafelen
tegen te gaan.
! De afmetingen in dit voorbeeld zijn: 16,5cm x 16,5cm voor een ring met een
binnendiameter van ±11cm.
2. Kies een patroon/tekening om te borduren.
! Er zijn enkele voorbeelden aanwezig.
! Elke tekening, figuur, tekst, … is mogelijk.
Het is gemakkelijker om de volgende stappen uit te
voeren op een lichtplaat, zodat de tekening beter
zichtbaar is doorheen de stof.
3. Leg de tekening onder de stof.

4. Leg de ring op het midden van de stof.

5. Schik de tekening onder de stof zoals je wil.
6. Teken de tekening over in potlood, of maak referentiepunten voor de tekening.
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7. Span de stof op in de ring.
o Draai de schroef van de buitenste ring los genoeg
om de 2 ringen van elkaar te scheiden.
o Leg de stof op de binnenste ring.
o Schuif de buitenste ring rond de binnenste ring met
stof.
o Schik de stof op de correcte plaats.
o Span de ring lichtjes aan.

o Span de stof verder op.
! Zorg dat het goed opgespannen is, dit is het
mooiste.

o Draai de ring verder aan.

8. Naai het kleine lapje stof tot een batterijhouder, hier
moet de batterij in passen (afmetingen afgewerkte
batterijhouder 2,5cm x 2,5cm/3,5cm).
! Er kan in plaats van borduurstof ook andere stof
gekozen worden.
o Vouw de stof dubbel door de korte kanten (4cm) op
elkaar te leggen.
o Naai 3 van de 4cm dicht, door heen en weer te
naaien voor de stevigheid.
! Dit kan met eender welk garen, na het afwerken
is dit garen niet meer zichtbaar.
o Nu moet je kiezen waar de naad zich gaat bevinden
op de batterijhouder:
a) De naad kan zich aan de zijkant bevinden.
Hiervoor naai je de bovenkant dicht door de
reeds genaaide kant als zijkant te nemen. Naai
de bovenkant dicht in een heen en weer gaande
beweging.

Of
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b) De naad kan zich in het midden bevinden.
Hiervoor plooi je de batterijhouder zo dat de
reeds dichtgenaaide kant in het midden van de
batterijhouder bevindt. Naai vervolgens vanuit
het midden de bovenkant dicht, heen en weer.

o Knip vervolgens aan 1 zijde van de batterijhouder de onderste 1cm af zodat de
batterijhouder een flap heeft van 1cm.
! Bij de batterijhouder met de naad aan de zijkant is dit 1 stuk van 1cm x 2,5cm.
! Bij de batterijhouder met de naad in het midden zijn dit 2 stukjes van 1cm x 1,2cm.
! Bij sommige stoffen moet de rand van de stof omgezoomd worden om uitrafelen
tegen te gaan, hou hiermee rekening bij het afknippen. Mogelijk moet je iets minder
afknippen en omzomen.
o Plooi de gevormde batterijhouder binnenstebuiten.
! Afhankelijk van de stof kan dit moeilijker zijn en
kan het nodig zijn een dunne (propere) tang te
gebruiken om van binnenuit de bovenkant
erdoor te trekken.
o Eenmaal binnenstebuiten moet je nog de hoeken
mooi naar buiten duwen met de achterkant van een
potlood, haaknaald, …
9. Bevestig de eerste helft van de drukknoop op de
batterijhouder.
o De drukknoop kan met geleidende draad aan de
batterijhouder bevestig worden.
o Ook kan de knoop met gewone draad aan de
batterijhouder bevestigd worden. Achteraf voorzie
je dan een verbinding met geleidende draad tussen
de batterijhouder en de drukknoop.
o Belangrijk is dat het geleidend garen de metalen
drukknoop raakt om later de stroom te geleiden.
o Ook belangrijk is dat er een goed contactpunt is aan
de binnenkant van de batterijhouder met de
batterij.
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10. Kies een plaats voor het bevestigen van de
batterijhouder.
o Voor het kiezen van de plaats plooi je het flapje om.
Na het bevestigen gaat deze ook onderin geplooid
zijn.

11. Bevestig de batterijhouder;
o Je kan kiezen welk garen je gebruikt voor de
bevestiging. Zowel borduurgaren als gewoon
naaigaren kunnen gebruikt worden.

12. Bevestig de tweede helft van de drukknoop op de
corresponderende plaats op de stof.
o De drukknoop kan met geleidende draad aan de
stof bevestig worden.
! Belangrijk is dat het geleidend garen de metalen
drukknoop raakt om later de stroom te geleiden.
o Ook kan de knoop met gewone draad aan de stof
bevestigd worden. Achteraf voorzie je dan een
verbinding met geleidende draad tussen de
drukknoop en de rest van het circuit.
Je kan eerst de geleidende draad borduren of eerst de tekening borduren. De volgorde maakt
niet uit. Op de foto’s zie dat de tekening eerst geborduurd is.
13. Kies de plaatsen waar je een led-lampje wil.
o Let op met verschillende kleuren led-lampjes. Het
kan zijn dat enkele kleuren niet samengaan op 1
batterij.
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14. Steek de uiteindes door de stof.
o Plooi de benen nog niet om.
o Probeer 2 dezelfde polen dicht bij elkaar te hebben,
dit bespaart later verbindingswerk met geleidende
draad.
! Het lange been is de anode (+ pool).
! Het korte been is de kathode (– pool).
15. Bekijk wat de gemakkelijkste route is om de ledlampjes parallel aan te sluiten.
! De led-lampjes moeten parallel aangesloten
worden en niet in serie.
o De draden mogen elkaar niet overlappen.
o Plooi op basis van dit de benen om in de gewenste
richting.

16. Verbind de led-lampjes met geleidend garen.
o Omdat we ze parallel gaan verbinden vertrekken we met 1 draad die erna splitst naar
de verschillende lampjes. Alle lampjes komen aan het einde van het circuit ook weer
samen tot 1 draad.
! Liggen de lampjes dicht bij elkaar dan kunnen dezelfde polen verbonden worden
door deze met een tang rond elkaar te draaiden. Verbind ze dan met de geleidende
draad.
o Zorg dat de geleidende draad goed bevestigd is aan de benen. Leg hierin een dubbele
knoop, de draad is stroef waardoor het leggen van een knoop moeilijker is. Om te
voorkomen dat de draad van het been afschuift kan het been omgeplooid worden. Let
hierbij op dat het been geen andere draad raakt.
o Om te voorkomen dat de geleidende draden elkaar raken kan het zijn dat er een
“omweg” gemaakt moet worden.
o De geleidende draad kan weggewerkt worden aan de achterkant.
o De geleidende draad kan ook als onderdeel van de tekening gebruikt worden.
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17. Verbind 1 uiteinde van het gevormde circuit met de
drukknoop bevestigd op de stof.
o Zorg dat er goed contact is tussen de geleiden de
draad en de drukknoop.
18. Verbind het andere uiteinde van het circuit met de
bovenkant van de batterijhouder.
o Zorg hierbij dat er geleidende draad aanwezig is
aan de binnenkant van de batterijhouder en zo de
batterij raakt, zoals aan de onderkant van de
batterijhouder.
19. Steek de batterij in de batterijhouder.
20. Door het sluiten van de drukknoop is het geleidende
circuit gesloten en gaan de led-lampjes branden.
o Werkt het niet probeer de batterij eens om te
draaien, de polen van de batterij zijn mogelijk
omgekeerd.
o Werkt het nog niet, controleer de contacten tussen
batterij en de boven- en onderkant van de houder.
o Werkt het nog niet, controleer dat alle draden aan
de achterzijde goed verbonden zijn en geen andere
geleidende draden raken.

21. Borduur de tekening of patroon in de gewenste kleuren.
! Splits de borduurdraad in 2 delen van 3 draden. 6 Draden is meestal te dik en
daardoor niet zo mooi.
a) Men kan de figuur naaien met een stiksteek.
! De stiksteek kan bij het borduren als versiering
worden gebruikt. Er ontstaat een dunne,
sierlijke lijn, die bijvoorbeeld gebruikt wordt als
omlijning van details.
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b) Men kan ook de volledige oppervlakte borduren
met steken zoals een kruissteek.
! Als je het volledige oppervlak wil borduren moet
je een paar dingen anders doen:
- In het begin kan je het werk nog niet
definitief opspannen, dit gaat pas als het
werk volledig af is.
- Tijdens het borduren moet de doek
verplaatst worden om overal te kunnen
borduren.
- Borduur 1-2 steken verder dan de
buitenrand van de binnenste ring.
In het voorbeeld hiernaast is de batterijhouder
aan de achterkant bevestigd.
c) Er kan ook gekozen worden voor een combinatie. Een gedeelte vol borduren, een
combinatie van kruissteek en stiksteek, …
22. Wil je de flappen aan de achterzijde verbergen dan kan ervoor gekozen worden deze
samen te rijgen. Weef het garen op geregelde plaatsen door de uitstekende randen. Trek
deze vervolgens aan en bind de uiteinden vast.
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