
STAPPENPLAN – Inkscape borduurwerk
Wat ga je maken?
Een borduurpatroon naar eigen ontwerp. Je werkt met 2 kleuren en je kunt 
elke kleur kiezen. Je ontwerp wordt maximaal 8x8 centimeter groot. 
Wat heb je nodig?

– Computer om te ontwerpen
– Inkscape-software (download gratis via inkscape.org )  

Hoe werkt het?
Document aanmaken en opslaan

1. Open het programma Inkscape op je computer. 

2. Ga voordat je begint met tekenen bij Bestand naar Documenteigenschappen en kies daar 
voor de Aangepaste grootte. Vul daar in cm en kies bij Breedte en Hoogte: 8. 

3. Ga nu onder Bestand naar Opslaan als... en sla je tekening op als: 
voornaamachternaamborduren.svg 
Als je bijvoorbeeld Luka de Vries heet dan sla je dus op als: lukadevriesborduren.svg

4. Je kunt nu gaan tekenen. Vergeet niet om af en toe je tekening op te slaan met Bestand > 
Opslaan (of de toetscombinatie ctrl+s ) als je aan het werk bent, want het is jammer om al je 
bestanden te verliezen als je iets moois hebt getekend.

Tekenen van je ontwerp

 1. Teken met maar 2 kleuren. Je kunt de lijnen in de ene kleur tekenen en met de andere kleur 
vakken inkleuren. Maak met een van de 2 kleuren een rand op ongeveer 0,5cm rond de 
buitenkant, zodat je stof later niet gaat rafelen.

 2. Teken een lijn en dan kun je onderin beeld een kleur kiezen voor die lijn door op shift 
ingedrukt te houden terwijl je op de kleur klikt. Of kies in het venster rechts voor lijnkleur: 
egale kleur (het eerste vierkantje naast het kruisje) en schuif onder het kopje RGB naar de 
kleur die je wilt, bijvoorbeeld: zwart (R=0 G=0 B=0 A=255). Bij het tabje 'lijnstijl' kies je bij 
breedte 1 en mm. 

 3.

 4.

 5.
(voornaamachternaamborduren.svg) en stuur dit bestand 
met bestelformulier naar Lab@tetem.nl 

Je borduursel op de stof krijgen

1. Je ontwerp wordt geborduurd in het KidsLab van Tetem. Als je ontwerp klaar
is wordt dit opgestuurd. Het ontwerp ziet er dan uit zoals je op het onderste 
plaatje kunt zien.

2. Plaats je ontwerp op de stof waar jouw eigen ontwerp moet komen. 
Misschien wil je een scheur of een vlek op je broek verstoppen onder het 
borduursel. Of kies gewoon een leuke plek voor je ontwerp: op een etui, een 
borstzakje op een blouse, op de kraag van je zomerjas of op een tas.

3. Naai je ontwerp vast met naald en draad. Hiervoor kun je het beste de 
ongeborduurde rand gebruiken die tussen je ontwerp en de buitenrand ligt. 
Je kunt ook speciale textiellijm gebruiken, als je die in huis hebt. Plak dan je 
borduursel gewoon vast.          

http://www.inkscape.org/



