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Het maken van een memoriebord

  



Misschien heeft u het wel eens in een dure winkel voor woninginrichting zien hangen. Zo'n 
bord waar je kleine krabbeltjes of foto's tussen kan schuiven. Naast heel decoratief, is het 

gelijk ook een erg leuk kadootje om weg te geven. En het lijkt heel erg moeilijk om te 
maken... maar in werkelijkheid valt dat echt reuze mee.

Ik heb gekozen voor een 'patchwork' variant, maar u kunt natuurlijk ook het bord in één 
soort stof maken. 

Dan slaat u de stappen van de blokken voorbereiden en naaien gewoon lekker over!
Deze beschrijving beschrijft hoe ik een memoriebord maakt. Natuurlijk zijn er meerdere methodes, ik 

probeer hier mijn methode te beschrijven. 
In deze beschrijving wordt gebruik gemaakt van een canvasbord van 40cmx50cm, natuurlijk kunt u ook 

gebruik maken van andere maten!

Benodigdheden:

- Canvas schildersdoek 40x50 (oa te koop bij 
Action en Xenos)
- Leuke lapjes, naar keuze
- 5 meter lint (in een kleur die goed bij de 
uitgekozen stof passen)
- Fiberfill
- Kleine frutseltjes zoals bv satijnen roosjes 

 



Welk gereedschap heb ik nodig?

- Snijmat voor het op maat snijden van de lapjes
- Rolmes
- Quiltlineaal
- Tacker (een soort van nietmachine die met veel 
kracht nietjes in het voorwerp schiet. 
te koop bij de bouwmarkt)

Stap 1:

Omdat ik met meerdere stofjes ga werken is het 
handigst om eerst even een schemaatje te maken 
waar welk stofje komt te zitten. Zo is het straks 

gemakkelijker om de stoffen in de juiste maat te 
snijden

Als u goed naar het schema kijkt, kunt u zien dat de 
buitenste rij blokken groter van formaat zijn dan de 

binnenste. Dat is geen fout wat ik heb gemaakt, maar 
we moeten wat overlap hebben om later de randen 

van de stof om te kunnen vouwen en op het 
canvasdoek te kunnen spannen.

Op de website kunt u een leeg schema downloaden!

Stap 2:

Voor het blokken snijden heb ik het schema even wat 
nummers gegeven. Zo is het gemakkelijker in de 

gaten te houden welke stof voor welk blok gebruikt 
gaat worden

Ik hou hierbij rekening met 
1cm naad , deze hoeft u dus zelf niet meer aan te 

knippen!

Blok nr 1: 4 blokken van 25cm x 25cm
Blok nr 2: 4 blokken van 25cm x 12cm
Blok nr 3: 6 blokken van 12cm x 25cm
Blok nr 4: 6 blokken van 12cm x 12cm



Stap 3:

Voorbereiden voor het borduren. U kunt zoveel 
vakjes borduren als u maar wilt. In dit voorbeeld heb 

ik ervoor gekozen om 1 vakje te borduren.
Natuurlijk is het borduren een optie, kiest u er liever 

voor om niets te borduren is dit uiteraard ook 
mogelijk. Het is uw project, dus u bepaald! De 

bedoeling is natuurlijk om een bord zoveel mogelijk 
naar eigen smaak (of naar smaak van de ontvanger ) 

te maken.
Ik heb in dit voorbeeld gekozen om slechts één vakje 

te borduren.

Op het schema heb ik aangeven welk blok ik wil gaan 
borduren.

Stap 4:

Snij volgens het voorbeeld de blokken 
uit de verschillende stofjes.

Stap 5:

Als de blokken gesneden zijn kunnen de blokken die 
geborduurd moeten worden, geborduurd worden. 
U kunt ook borduren als u alle blokken aan elkaar 

gestikt hebt. Maar het is gemakkelijker om te 
borduren voordat u alles in elkaar hebt gestikt. Het 
plaats bepalen voor de borduurtjes is dat een stuk 

eenvoudiger.



Stap 6:

Nu heb ik gekozen om een blok te borduren die langs 
de buitenrand zit.

In dit geval is het handig om eerst even een print-out 
op ware grote te maken en deze op maat van de stof 
uit te knippen. Op deze manier is het gemakkelijker 

om te bepalen waar het middelpunt van het 
borduurtje is.

Stap 7:

Borduren van de te borduren blokken.

Als versteviging voor het borduren heb ik Stik-en-
Trek gebruikt.

Stap 8:

Rij voor rij spelden we, volgens het schema, de 
blokken aan elkaar.

Stap 9:

Naai rij voor rij de blokken aan elkaar.



Stap 10:

Strijk de naden plat

Stap 11:

Nu gaan we de rijen tot één geheel vormen.



Stap 12:

Speld de rijen in goede volgorde aan elkaar.

Let hierbij er goed op de de kruispunten van de 
blokken goed op elkaar aansluiten!

Stap 13:

Naai de rijen aan elkaar tot één geheel.

Stap 14:

Strijk de naden plat.



Stap 15:

Leg de fiberfil plat op tafel en leg daar bovenop het 
canvasdoek. Zorg ervoor dat er rondom zo'n 5 cm 

fiberfill uitsteekt.

Stap 16:

Niet met de tacker het fiberfil vast. Begin aan de 
lange zijde van het canvasbord.

Stap 17:

Is de eerste lange zijde klaar, niet dan het fiber fill 
van de andere lange zijde vast. 

Het spannen doet u door (met beleid uiteraard) aan 
het fiberfill te trekken



Stap 18:

En vervolgens zet u het fiberfill met een nietje vast. 
Werk op deze manier de hele zijde af.

Bent u klaar met de lange zijdes, zijn de korte zijdes 
aan de beurt. 

De techniek is hetzelfde als beschreven 
bij de lange zijdes. Stap 16 t/m 18

Stap 19:

Op de hoeken niet u het fiberfill schuin .

Stap 20:

Knip schuin de overtollige fiberfill weg.



Stap 21:

Knip de overtollige fiberfill weg, 
ongeveer ter hoogte van het canvas 

aan de achterkant.

Stap 22:

Het fiberfil is geniet!
De voorbereidingen zijn nu afgerond en nu kunt u 

aan de afwerking beginnen.



Stap 23:

Leg de patchworklap met de goedekant naar onderen 
neer op uw werkblad en leg daarboven op het met 

fiberfill bekleede canvasdoek.

Stap 24:

Let goed op dat het canvasdoek recht ligt.
Vouw vervolgens de randen van de patchworklap 

dubbel en dan nogmaals dubbel.

Stap 25:

Niet de rand vast met de tacker.



Let daarbij goed op dat u de nietjes niet plaatst op de 
naden van het patchwork. Anders komt u in een 

latere stap in de problemen.

Stap 26:

Knip de hoeken voorzichtig in.
Let op!! U knipt alleen het gevouwen stuk stof.

Stap 27:

Knip de hoek uit de stof.



Stap 28:

Eerst zetten we het losse stukje vast, dat maakt het 
vouwen van de stof wat gemakkelijker.

Stap 29:

Vouw een hoek schuin om en klap deze vervolgens 
om het canvasdoek heen. U trekt daarbij ligtjes aan 
de stof zodat deze mooi glad en strak zit. U ziet geen 

rafeltjes van de afgeknipte stof meer.



Stap 30:

Niet de hoek stevig vast.

Stap 31:

De patchworklap zit om het canvasbord heen 
gespannen. Nu gaan we aan de laatste stappen 

beginnen.



Stap 32:

We beginnen met lint over de 
lange zijde te spannen.

Op de naad van het patchwork schuift u (eventueel 
met behulp van een tornmesje) het lint tussen het 

houtwerk en de stof.

Tip: knip het lint niet vantevoren op maar pas als u 
het lint over het doek heeft opgespannen.

Stap 33:

Leid het lint netjes langs de naad over het bord heen.



Stap 34:

Zet eerst een nietje dwars op het lint. Nu heeft u uw 
handen vrij op het lint, iets ruimer, af te knippen en 

het uiteinde naar binnen te slaan.

Stap 35:

Zet het lint nu goed vast met de tacker.



Stap 36:

Als de lange zijde heeft gedaan, gaan we aan de korte 
zijde beginnen. Het principe en werkwijze is het 

zelfde als beschreven in stap 32 t/m 35.

Let er wel op dat het lint enigzins geweven 'moet' 
worden. We beginnen met kruislings over het lint

Stap 37:

En bij het volgende kruispunt gaan we onderdoor het 
lint.

De volgende is er weer over heen.

Bij de volgende rij doet u het tegenovergesteld.
Dus eerst er onderdoor, dan eroverheen en 

vervolgens er weer onderdoor. Zo wisselt u de rijen 
af. Dat is straks prettiger als u de foto's en krabbeltjes 

tussen de 
linten gaat steken.

Stap 38:

De linten zijn klaar. Het gaat nu echt steeds meer op 
een memoriebord lijken. Nu is de afwerking aan de 

beurt.



Stap 39:

Met behulp van ijzergaren en een lange naald gaan 
we frutseltjes op een aantal kruispunten vastnaaien.

Ik heb gekozen voor satijnen roosjes.

Stap 40:

Neem een dubbele draad en steek deze ter hoogte 
van een 'lintkruispunt' vanaf de achterkant door het 

canvasdoek heen.

Stap 41:

Haal de draad aan de goede kant van het doek en rijg 
deze door de achterkant 

van het roosje heen.



Stap 42:

Steek de naald weer terug in het lint. Let op, niet in 
het zelfde gaatje maar een klein stukje ernaast.

Stap 43:

Haal de naald terug naar de achterkant. Trek de 
draden voorzichtig aan en leg er een stevige knoop in.

Herhaal stap 40 t/m stap 43 voor zo alle roosjes (of 
andere frutsels) vast te naaien.

Voordat u heel entousiast alle kruispunten van 
roosjes gaat voorzien... Ik doe het zelf om en om 

(spiek maar even bij stap 47!)Het kan uiteraard wel, 
alle kruispunten, maar het beperkt later de 

mogelijkheden in het gebruik van het memobord. 



Stap 44:

Als alle frutseltjes zijn aangenaaid, gaan we zorgen 
dat het bord ook op gehangen kan worden.

Steek het uiteinde van het lint onder de stof 

Stap 45:

Niet het lint goed vast.
Om de voorkomen dat het bord kan gaan kantelen als 

het hangt, niet ik ook een nietje op het lint langs de 
rand (achterkant) van het bord.

Stap 46:

Trek het lint naar wens een stukje omhoog en maak 
de uiteinde van het lint op de zelfde wijze vast als het 

lint bij de vorige stap.



Stap 47:

En klaar is uw bord!! 
Is het geen plaatje?

Stap 49:

Natuurlijk kan het bord ook kaal opgehangen 
worden. Maar we hebben hem gemaakt om er foto's 

en/of krabbeltjes tussen te kunnen schuiven!

Stap 50:

Door de linten voorzichtig een stukje op te tillen 
kunnen we de foto's en krabbeltjes er tussen 

schuiven.

Nu heeft u een bord waar u uw dierbaarste foto's  en de allerliefste krabbeltjes tussen kunt 
schuiven als een waardevolle herinnering.



 

 

Veel succes!
© Miriam Peeters
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