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Het maken van een geborduurd kladblokje
 

 



  

Tijdens een bezoekje aan een creamarkt stond er ook een hele grote kraam waar naast 
allerlei soorten papier ook blanko kladblokjes verkocht werden (met stickerlaag) waar je 

zelf iets op kon maken. Het leek me erg leuk om ipv papier vilt te gebruiken en daar iets op 
te borduren. Ook gelijk iets leuks om op school te laten trakteren. 

En echt... het is heel erg leuk om te maken.

 

 
Benodigdheden:

- Kladblokje
- Stik en trek

- Vilt
- Lineaal
- Rolmes

- Eventueel boekbinderslijm  
Hoe gaat u te werk?

 



 Stap 1:

Meet eerst de maten na van het kladblokje. Het mooiste is om ongeveer een kale rand van 
ongeveer 0,5 cm tot 1 cm aan te houden. Hou hier rekening mee met het kiezen van het 

borduur patroon. En zo nodig... verklein het patroon.

  

Stap 2:

Span het stik en trek in en en plak daarop een stuk vilt wat groter is dan het kladblokje. 
Hou daarbij ook rekening met de rug en het stukje achterkant van het kladblokje 

 



 Stap 3:

Als het patroontje geborduurd is kunt het het stik en trek voorzichtig weg trekken.Stap 4:

Even passen of alles klopt. En bepalen hoeveel er straks afgesneden moet worden 

 

  

Stap 5:



Om straks het vilt netjes en gemakkelijk op het kladblokje te krijgen. Is het handig om een 
klein randje weg te snijden.

Let op! We snijden alleen dit randje weg. De rest van het overtollig vilt wordt pas later 
weggeknipt!

  

Stap 6:

Haal nu voorzichtig het stickerlaagje van het kladblokje. 

Heeft het kladblokje wat u gebruikt geen stickerlaag, ga dan verder bij stap 7. 

 

 Stap 7:

Eventueel kunt u een randje boekbinderslijm gebruiken voor extra stevigheid.

Als u geen stickerlaag heeft op uw kladblokje, smeer dan een dunne laag boekbinderslijm 
over de gehele bovenkant.Stap 8:

Doordat we eerder een randje afgesneden hebben, kunnen we nu gemakkelijk en recht het 
vilt op het kladblokje plakken. Let op dat het borduurtje netjes in het midden valt.



Druk het vilt goed vast op het blokje.  
 

 Stap 9:

Voorzichtig knipt u nu met een schaar het overtollige vilt weg. De rug en achterkant laat u 
nog even zitten, dat knipt u later weg. 

Stap 10:

Smeer nu de rug en de achterkant in met een laagje of randje boekbinderslijm en vouw het 
vilt om naar de achterkant zodat de hele stickerlaag bedekt is met vilt. Dus alles goed vast.

Snij vervolgens met het rolmes voorzichtig het laatste overtollige randje weg. Nu kunt u de 
laatste overtollige vilt langs het blokje ook weg knippen. 



  

 Tatatadaaaa

Kladblokje is klaar!!Extra:

Eventueel kunt u met hotfix steentjes het kladblokje nog extra opleuken. De kladblokjes 
zijn ook erg leuk om als traktatie te maken!

  



Veel succes!
© Miriam Peeters

 
De hierboven getoonde foto's zijn slechts ter illustratie van de projecten die ik gemaakt heb. Geen van deze  

patronen zijn 
- om diversen redenen, waaronder copyright - beschikbaar voor derden.

© Op alle beschrijvingen op deze site rust copyright. Niets op deze pagina mag worden gereproduceerd 
zonder voorafgaande toestemming.

Above shown pictures are only to illustrate some of my completed projects. None of these patterns are 
- for multiple reasons, including but not limited to copyright - available to third parties.

© All descriptions on this site are copyrighted. Nothing on this page may be reproduced without prior 
consent.

 
 

  


