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Voor...

Na...

Het maken van een geborduurde klok
Het is zo ontzettend leuk om te doen. En als u eenmaal weet hoe u te werk moet gaan niet
echt moeilijk om te maken. Er zijn verschillende manieren om een klok te borduren. Hier
onder beschrijf ik de methode zoals ik het zelf altijd doe.
Voordat u aan de slag gaat
Het belangrijkste van de klok is een goede wijzerplaat basis. Zonder deze basis, kunt u
gewoonweg niet verder. Ik heb zelf een klok van Ikea (model Rush, €2,-) gebruikt. Als u
ook met deze klok aan de slag gaat, heeft u een makkie en kunt u een goede wijzerplaat
basis hieronder downloaden.
Gebruikt u een ander merk klok met een ander formaat, op mijn website is óók een
beschrijving te vinden hoe u zelf een wijzerplaat patroon kunt maken met behulp van het
programma Embird.

Hoe gaat u verder te werk?
U heeft nodig:
- 1 klok
- dun borduurvilt (of dunne
stof)
- Satéstokje (voor het
verwijderen van de
glasplaat)
- Boekbinderslijm met
foamkwast
- Stik en trek

De voorbereiding
*
Bij dit deel van de beschrijving heb ik
gebruik gemaakt van de
VIP embroidery software van Husqvarna.
Maar in principe moet u deze
handelingen in vrijwel ieder ander merk
software ook kunnen doen.
*
U veranderd de hoopmaat in 20 cm x 20
cm. Zo'n grote hoop zult u vast niet hebben,
maar later (als het patroon helemaal klaar
is) gaan we hem weer splitsen.
Vervolgens opent u de basis wijzerplaat.
Zorg ervoor dat het midden van het
patroon, ook geplaatst is op het midden van
de hoop. Hier heeft u later alleen maar
profijt van.
Nu kunt u de wijzerplaat naar eigen smaak
gaan versieren.
U zoekt een leuk patroon uit en plaats deze
in de klok. Doordat u de hele klok op uw
scherm heeft staan kunt u gemakkelijk de
juiste plaats bepalen.
Ik heb hier gekozen voor een applicatie
patroon. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon
een normaal borduurpatroon gebruiken.
Hou daarbij wel rekening met het volgende.
Als een borduurpatroon over het midden
van de klok valt moet u het stiksel stuk
maken om straks ruimte te maken voor de
wijzerplaat. Beter is om geen
borduurpatroon op het midden te plaatsen,
of op het borduurpatroon een middelpunt te
plaatsen (die kunt u dan in de kleur van het
borduurvlak borduren zodat hij uiteindelijk
nauwelijks opvalt.

Vooral bij applicatie patronen is dit
middenstukje erg handig. Heeft u straks als
u, na het borduren, de wijzerplaat vast gaat
plakken geen last van rafels. Valt het
borduurtje om het midden heen en heeft u
de wijzerplaat op vilt geborduurd, hoeft u
niet persé een middenstukje te gebruiken.
Gebruikt u gewone stof is het i.v.m. mogelijk
rafelen wel aan te bevelen.

Sla het patroon op. Het is nu nog steeds een
patroon voor een heel groot formaat.
de volgende stap is dat we het patroon gaan
splitsen.

U opent het patroon in een programma
waarmee u delen van een patroon weg kunt
halen. Hier bijvoorbeeld in Stitch Editor van
Husqvarna, Maar u kunt bijvoorbeeld net zo
goed de bewerker van Embird gebruiken.
Het is maar net welke software u gebruikt.

Met behulp van de lasso gaat u delen van
het patroon weg halen. Let natuurlijk wel
goed op dat u straks het halve patroon
onder een andere naam opslaat. Anders
heeft u geen patroon meer om vanuit te
werken!

Eerste deel van de klok is nu klaar en past in
de 150x250 hoop.
Sla hem op als klok deel 1.
Nu moet u de volledige klok weer openen
om het
andere klokdeel te maken.
Het aantal delen is natuurlijk ook afhankelijk van
het formaat wat u kunt borduren. Bij deze
beschrijving ben ik van mijn eigen beschikbare
materialen uitgegaan.

2 van de klok is ook klaar.
Sla deze op als klok deel 2
Tip:
Als de klok gesplitst is staat hij naar uw gevoel
misschien niet meer goed in het midden. Hou de
cijfer 12 (met punt), de cijfer 6 (met punt) en
natuurlijk het middelpunt zelf op de verticale
middellijn van de hoop. Als u straks de gesplitste
patronen uitgeprint heeft, is het niet alleen
gemakkelijk om ze zorgvuldig aan elkaar (tot één
wijzerplaat) te plakken. Maar als u de beginpunten
moet bepalen op de stof waar u moet beginnen met
borduren en is overzichtelijker dan wanneer u
meerder verticale middellijnen heeft. Meerder
horizontale lijnen zijn helaas niet de vermijden
doorat het patroon gesplitst is.

Print de 2 gesplitste delen van de klok uit en
plak
ze als controle aan elkaar.

Door aan de achterkant van de klok heel
voorzichtig een satéprikker door de kleine
opening te steken, kunt u heel voorzichtig
het glas van de klok omhoog wippen. Geef
het glas bij iedere opening een klein zetje

Vanaf de voorkant van de klok kunt u nu
voorzichtig het glas van de klok omhoog
halen. Het makkelijkst gaat het als u het met
een enigzins draaiende beweging doet.

Nu het glas van de klok eraf is, kunt u
voorzichtig de wijzers verwijderen.

Verwijder nu voorzichtig de originele
wijzerplaat uit de klok.

U heeft nu alle losse onderdelen van de klok
voor u liggen.

Controleer voor de zekerheid nog even of de
wijzerplaat goed past (of hij goed in het
midden zit). Houd de originele wijzerplaat
achter de uitgeprinte wijzerplaat en houd
hem tegen het licht. Controleer of de cijfer
12, cijfer 6 en het middelpunt klopt. Als dat
in orde is, kunt u met een gerust hart gaan
borduren.

Het borduren

Knip het vilt (of stof) iets groter dan de
wijzerplaat.
Leg de print-out op de stof en teken met een
Aquamarker (stift die met water weer
verdwijnt) de middenlijnen af.

U zet een stipje bij de verticale middenlijn
en teken daarna de horizontale
middenlijnen af. Hou er rekening mee dat
elk deel wat u borduurd een andere
horziontale middenlijn heeft.
Doe dit zeer nauwkeurig, daar heeft u later
alleen maar profijt van!

Als u markeringspunten heeft aangegeven
verbind u met een liniaal de punten aan
elkaar.

Er vanuit gaande dat u de klok in 2 delen
kunt borduren, is de lijnen indeling als
hiernaast afgebeelde afbeelding.

*Voor de duidelijkheid zijn de lijnen op deze foto met
een fotoprogramma bewerkt*

U neemt stik en trek wat even groot (of iets
groter) is als het vilt wat u gaat borduren.
Spuit er wat tijdelijke lijmspray op.

Plak het vilt (of stof) vast op de versteviging.
Deze versteviging blijft onder het vilt zitten,
ook als u later de
wijzerplaat in de klok gaat plakken. Deze
versteviging vormt een goede gladde basis
voor de wijzerplaat.
Span vervolgens een ander stuk stik en trek
in de hoop in. Spray deze in met wat
tijdelijke lijmspray en plak daar het stuk
vilt-met-versteviging op.

U gaat nu het eerste deel van de klok
borduren.
Let er wel op dat u de juiste lijnen
gebruikt als middelpunt!
Zelf vind ik het makkelijk om altijd eerst een
basting (omtrek van grote stiksteken) om
het patroon heen te maken. Maar het hoeft
niet. U kunt de stof ook voorzichtig met een
speld vastspelden.

Het eerste deel van de klok wordt nu
geborduurd.
Als het eerste deel van de klok klaar is haalt
u voorzichtig het vilt-met-versteviging los
van het stik en trek wat u in de hoop heeft
gespannen.
Let op! dat u de versteviging waarmee u het vilt
heeft verstevigd niet kapot maakt.

Het eerste deel van de klok is klaar!
Span opnieuw stik en trek in de hoop en
spray er wat tijdelijke lijmspray op. Plak het
vilt-met-versteviging er weer op en neem nu
de tweede
horizontale middellijn als middelpunt

Zoals ik ook bij het eerste deel heb gedaan,
zet ik ook nu het patroon weer vast met een
basting.

Omdat het tweede deel in dit geval alleen
maar uit cijfers bestaat en punten, is het
tweede deel zo klaar met borduren.

Met behulp van een vochtig sponsje kunt u
gemakkelijk de markeringslijnen weer weg
halen.
Zorg ervoor dat de wijzerplaat helemaal glad
en kreukvrij is voordat u hem op maat gaat
knippen.
Doe de wijzerplaat desnoods eerst even
strijken! Hoe gladder hij is, hoe beter straks
het eindresultaat.

Leg de originele wijzerplaat op de
geborduurde wijzerplaat. Zorg ervoor,
voordat u gaat knippen, dat het midden,
cijfer 12 en cijfer 6 gelijk ligt met de
geborduurde wijzerplaat.

Als dit allemaal klopt, kunt u de wijzerplaat
op maat gaan knippen. Gebruik daarbij de
originele wijzerplaat als mal.
Onderin bij de cijfer 6 zit een uitstulping in
de wijzerplaat, Let erop bij het uitknippen,
dat u deze ook aan het geborduurde deel
laat zitten.

De wijzerplaat is nu op maat geknipt.

Snij voorzichtig met een dun scherp mesje
het midden uit de wijzerplaat. Dit is even
een secuur werkje.

Nu kunt u de achterkant van de wijzerplaat
insmeren met boekbinderslijm. Ik gebruik
en een foamkwast voor, maar u kunt
uiteraard er ook een ander kwastje voor
gebruiken.
Let erop dat u een egale laag aanbrengt.

Leg de wijzerplaat glad in de klok.
Doordat u een uitstulping hebt geknipt,
kunt u de wijzerplaat gemakkelijk recht
uitlijnen.
De wijzerplaat voorzichtig aandrukken en
controleren of alles recht zit en de
wijzerplaat niet bobbelt.

De wijzerplaat zit er glad in. Nu zet u
voorzichtig de wijzers weer terug in de klok.

Het enige wat nu nog moet gebeuren in de
glasplaat weer voorzichtig op de klok terug
plaatsen.

Let bij het terugplaatsen van het glas er
goed op dat de kleine uitstulpingen van het
glas bij de kleine openingen van de klok
komen te zitten.

Nu is de klok helemaal klaar. U kunt de klok
zo persoonlijk maken als u wilt. Ik heb hier
gekozen om een plaatje op de wijzerplaat te
borduren, maar u kunt natuurlijk ook een
tekst in de klok borduren.
Voor een kraamkado kunt u bijvoorbeeld
het geboortekaartje digitaliseren, samen
met naam en geboorte datum heeft u een
heel

Veel succes!
© Miriam Peeters
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