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KUNSTIGE KERSPIT· 
BORDUURWERK 

Die plesier van kunsnaaldwer1< is soveel groter wanneer dit met ver
nul en 'n paar goeie wenke aangepak word. Hou ROOt ROSE dop 
vir insiggewende artikels OOT kunsnaaldwer1< vol nuwighede 
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GEE nuwe !ewe aan 'n tracfisio. 
,.,. kunsvo<m. K"",,,"- _ 
juurwerk, trapunto-deurstikwerk en 
ander bofduursteke. Voeg dan 'n bieljie 
kleur by en jou handwefk is voorwaar .... .......-. 

Met tradisionele kerspitborduurwefto:: 
is die buitetyne van 'n ontwerp attyd 
met ):oIoniale knope (colonial knots) in 
kaloengar8 geborduur. Die ag1:ergrond
maleriaal was altyd surwer katoen en 
~ is vir die gate gebruik. Oaar is 
aItyd met wit op wit of met roomkleur op 
roomkleu, _ . By <fi6 basiese teg
nieke het LESLEY lURPIN·DElPORT 
andef tegnieke en nog ldeure gevoeg 
om die buitengewone ontwerpe Ie skep 

B EHOOOGOHEDE 
Skefp sker, merkpen mel ink wat In waler 
opIosbaar is, chenille-Maid, bot'duurring. 
byewas, kieedslol van suiwer kaloen en 
kerspi1gafe. Enige van die voIgende gares is 
geskik: Tridalia Of. 8 W Iyn knope. Elle SUm
mer Bfeeze, Mana-kef$pilgare of gewone 
borduofgafe, vietdubbel gebruik. 
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AAHwvSlHGS VIR KERSPtTBORDUUR
WERK 
Plaas die kleedstOl op die patrooo en merk 
die koIle~ies jiggles op die voorkanl met 'n 
merkpen, KoIle~ies 01 si{kels op die patroon 
dol kOIoniaie of Franse Mope aan. Lyne dol 
stam- of kettingsleek of andef bordwrsleke 
&an, IIOigens die aanwyaings van &Ike be
paaIde patroon. 

KyII; na diagram 1 tot 4 vir koloniale knope 
en diagram S tol 8 vir die ander sleke. Trek 
die kleedslol in die borduurring styf. Knlp die 
gare in lengtes van 50 em elk. Trek dit tiggteS 
oor die byewas sodal die punte bymetcaar 

"'. Die koIoniaI;e knoop word SOO6 YOIg ge-
maak : pIaas die naald onder die gare en skull 
die naaId van links na regs (diagram I), Vou 
die gare om die punl van die naaId van links 
na regs in die vonn van 'n agt (diagfam 2). 

Steek die naaId in die kleedstol Iangs die 
pie« waar dit die YOrige keef uitgekom he\. 
Trek die gare mel die tinkemand styf sodal 
dit 'n stywe knoop vorm (diaglilm 3). Trek die 
naald na die agterkanl van die kteedSlol om 
'n kolooiale knoop te vonn. Steek die naaId 
van onder af deur die voIgencIe koUetjie (dia· 
gram 4). 

Haal die kleedstot Ult die borOuumng 8O

m at die Sleke voHooi Is. SpoeI die kleedstol 
in kooe water uit om die pemnefio:e Ie var
wydef. Was dit dan in baie warm waler. 0.1 
sat die tdeedslol laat krimp, sodal die steke 
styf is. 

Ra! dit M"I ' n handdoek om van die meeste 
water ontslae Ie taak. WI dit droog word 
Pars die k!eeds1of liggies aan die ver1<eerde 
kant op 'n opgeslople oppervlak. 

AAHwvs.NGS VIR OEUAS"T1KWERK 

T EKsnELLAAGMETOOE 
one Y8f&kiIIeode lee word gebruik: die bOon· 
sle kleedslof, pial pollesle rwatleersel in die 
middet en 'IOering agler. VOOf jy met dIe 
deurstikwef1o: begin, moet die dna Iae ears 
soos YOIg aanmekaar geryg word: ears die 
voering, met die agtefltanl na bo, dan dte 
watleersel en len laasle die boonste kleed
slol, mel die ctgIerxanl na onder. 

Begin die deurslJkwef1o: in die middel en 
wef1o: uitwaarts sodal die kleedstol nl8 pIooIe 
vorm nie. Die melode word vir eggodeurstik
wef1o: en diagonaIe 01 traliedeurstikwer1t 08-
bruik, asook vir ontwerpe mel palrone wat 



nel UII knope bestaan. 011 slteo 'n effense re
l'el. 

OtAGONALE OF TAAUEDEUR$T1K-
WEAK 
SIlk skulnslyne ewe ver van mekaar OIl die 
boonsle oeeI van die anlWerp. Slik Iyne wat 
.n die leenoorgestelde ngtmg loop. ook ewe 
Vef van mekaar, bo-OOI" om 'n VIOrXanlJge 01 
dlamantoatroon Ie YOfm. 

In pIaas van voorslelle karl Franse knope 
OIl die krUlspante gemaak word. Oil skep 'n 
netjlese eHek. Biommetiles soos roOsknop
pies en vergee!-my-niel!les kan ook OIl die 
krulspunte gemaak word. 

TRAPUNTo-oEURSTlKWERK 
Ole Interessante metode behels die opstop 
van sekere dele van die an!WerQ om die re
I,ef stefker Ie maail. Knlp 'n stuk agtef
grondklee<tstol en 'n stuk moesellM ewe 
orool 011. Plaas dilleenmekaar met die voor
kant van die agtefgrondklee<lstol na boo Ora 
die an!Werp met 'n k!efemakef5pen 01 merit
pen 00<. 

PIau dl8 lWee stukke kleedslol in 'n deur
sllkraam en stlk OIl die antwerp mel agtef
steek 01 voorsteek. Die slelle moel klein en 
ewe gfoot woes. Maak 'n kletn snytlie mel 'n 
skerp skertlie In die micldel en aan die agtef
kant van elke deel wal opgestop moet word. 
DJuk klein poIiisteropstopvlokkies mel die 
punt van 'n bremaald deor die' snytjies totdat 
die opstopwerk re«tlmatJg, maar me te sryt IS 
nle. W~ die snyIjies met tyn knelstekteS 

'oe 
KOORDDEURSTlKWERK 
Ole soort oeurstikwerk kan Vir blomstele go
brUlk word. Stlk met agter- 01 voorsteetl OIl 
d e !Wee lang lyne van die bIomsteel. Steek 
'n taplssenenaaId met 'n stuk koofd van ag
ler tussen dte twee tyne in. 

Om dl6 kOOl"d aile bind. maak 'n kletn ag
terstelue In die voenl"lg aan die agterkanl. 01. 
IOOten die bIomsleelllie kort 1S.)tan die twee 
punte van die koord aan mekaar vasgeknoop 
WOfd. Moerlle dl6 koofd Ie styll1ek nle, maar 
los dll slappeflg. ingeval die kleedstol ktimo 
wanneer dil gewas word. 

EGGOOEURST1KWERK 
'v'oIgens die makllke deurSllkmetooe word 
die boitelyne van die basiese onlWerp her
haal. Stlk deur al die lae. Gebruik klein 
voorstekles. Onlhou. a! dl6 stelo;ies moet ewe 
groot woes. Begin in die mlddel en wm ull
waans. Ole SDaSIeS !usseo dl6 herhalings 
kan ewe 91001 wees 01 geIetdeIik groter 
wo<d. 

KONTINENTALE KUSSING 
MET VELDROOS-SIERKRANS 

BEHOOIGIlHEDE 
Kaloenkleedstol , waneersel. voenng. moe
sellne. <ilk kefspilgare, groen, !igroos en 
roomkleullge bofduurgare, gare, sk~r, brei· 
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naaId, poIiesteropslopv\olOOes en bofduur

"""-
UITKHIP 
Meet die kussing en reken by vir nate. Ge
bruik die male om die VOOf1cant van die kus
sing lilt katoensto! te knip. Knip stukke van 
dleselfde grootte uit die rnoese~ne, watteer· 
seI en voering, 

A.uowvsoNGS 
P\aas die voor1<ant van die kussing en die 
moeseWne mel die agterkante teen mekaar, 
Ora die ontwerp in diagram 10 daarop oor, 
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Maak ko6oniale knope op die kOlleIjies met 
mk, roomkleurige gare (kyto; na diagramme I 
·tot <4) . Gebruik geluiekMI agterst~ vir die 
blaartfteS - roomkleur VIr die agtersleek en 
grnen vir.die krielst~. Maak Franse knoop
trossies in die middel. 

StIIp 1 (Kp; na toto 2) 
PIaas die materjaal in 'n borduurring en trek 
dil styf, Borduur die koioniaie knope, 
krielagtersleek en Franse knooplrossies. 

$tap 2 (Kyle,.. toto 3) 
Maak 'n snytjie agterin die moeseUne by elke 

dee! wal opgeslop moet WOfd. Oruk Idem 
opslopvtokldes mel behul9 van 'n bremaald 
by die snytjies in, Ole opstopsel moel reel
matig wees, maar nie Ie styf me. Weril die 
snytjies met klein knelstelues loe. 

$tap 3 (KyIt,.. toto 4) 
PIaas die watteersel aan die agter1<an1 van 
die deel wat pas vo/Iooi' fs en die voenng 
daarteen, Stik skuins Iyne ewe ver van me
kaar op die boonste dee! van die antwerp 
mel 'I'OOf1>tette, Stik slruins Iyne wal in die 
leenoorges!eIde rigting loop bo-oor sodal dit 
'n vierkantige 01 diamanttraliepatroon vorm. 

0.. TE VOL TOOl 
Knip die agterkanl van die kussing voIgens 
die mate uil. Onlhou om die naatbyrekening 
by Ie tel , Die kleedsIO! vir die val moellwee 
keer so breed uitgeknip word as wal die va l 
uiteindetik moet woos, en twee keel so lank 
as die omtrek van die kussing, Onlhou om by 
Ie fetten vir die nate, ' 

Vou dil in die hellte en trek dit in loldal dit 
so lank soos die omlrek van die kussing is. , 
Stik aan die regler1<ant van die ~I van 
die ItUSSlng, bcHlp die naatlyn. PIaas die 
voontanl en die agterkanl van die kUSSlng 
leen mekaar met die val daartussen. Silk dil 
vas, maar laal 'n klein openinkie om dte kus-
Sing om Ie (top. PIaas die konllnentale kus· 
Sing binne-in en weill mel gIipsteeIt loe. 

Hierdie antwerp kan oak vir 'n dubbel
beddonskombefs gebnJik word, HerhaaI die 
ontwerp op ses paneIe en werk drt aan me
wr vas, 

KUSSING MET UGROOS 
EENDEFRIES 

BENOOIGDHEDE 
Gestreepte kleedstof vir voorkanl en agler
kant van 'die kussing, watteersel, voenng, 
buisboorsel, vier skakerings ligfoos borduur
Ollre, geel Ollre vir die snawelS, bruin Ollre viI 
die pote en oe en borduumaald. 

UITKNIP 
Knip die kleedslof voIgens die male. van dIE! 
kussing uil. Ontoou om die naatbyrettenlng 
by Ie tel . Knip die watteersel en die voenng 
voIgeos diesellde mate lilt. PIaas die voor
kant van die kussing, die watteersel en die 
voering leen mekaar voIgens die tekstiel· 
laagmelode (raadpIeeg algemene aanwy
SIngS). 

AANwvStNGS 
Ora die ontwerp op die vocrtanl van die Iws· 
Sing 00f. Gebruik diagram 11 . Maak koIoniale 
knOpe deur ill die Iae van die materl8le, Ge
bruik ligle ligroos vir die linkerkantsle eeod 
en 'n donkerder skakenng vir elke daatop
YOIgende eeod socIat die regterl<antste eend 
die donkerste is. Gebruik stamsteek VI( dIE! 
pole en snawets. 

0 .. TE VOL Toot 
Weill buisboorsel op die naaUyn aan die 
voorkanl van die kussing vas, Weill die ag
lerl<ant van die kussing aan die voorkanl vas 



mel die bulsboorsel daanussen. Laat ' n klein 
opernnkie. PIaas die kussing blnoe-in en 
wen< met glipsteek loe. 

ROOMKLEURIGE 
GEBORDUURDE KUSSINGS 

Die patroon is YIf die kuSSing tIP loto 6 in die 
middel YOOf. 

BEHOOIGOHEOE 
Wit kIeeOstof w die voorI<ant en die agler
kanl van die \cussing. watteerse!. voeting, 
moeseline, poIiesteropstopvloldUe$, kant vir 
dill vat, kanl vir die tooiwert!. sma! MM, kers
Pllgare vir tyn knope, borduurgare in 'n 
verskeldenneid van kleure. 

AAHwvsooGs 
Voig die aanwysil"lQS vir die uilknip van die 
kontiMtflta\e kussing. Ora diagram 12 regs 

tIP die voorkanl van die kussing 001'". Borduur 
die vleQC/ntwefp mel wit koIoniale k('IOpe. Die 
midde!sle borduurwerk word in die toepas
like steke mel gekIeufde gare gedoen. Ky\( 

, na diagramme 5 101 8. Voig die melOde 
stapSgewys asook die aanwysil"lQS vir Ira
punto-deurslikwm op die kontineotale kus
sing. 

OM TE VOL TOOl 
Werk kant aan die voorI<anl van die kussing· 
sloop vas. Werk die VOOOIant en die agler
kant van die kussing aan mekaar vas met die 
kantval daanussen. Ky\( na die aanwysings 
vir die kontinentale kussing. 

TEEM US 

BEHOOIGOH£DE 
Biou kleedstol vir die VOOfkanI en die agter
kant, watteerse!, voering:, wit buisboorsel, dik 

wit kerspitgare en gee! borduurgare 

UITKMP 
Meet die hoogte en die breedle van die lee
mus. Gebruik dill male om 'n patroOn Ie Ie
ken. Die boonsle !Wee hoeke moet geroncl 
wees. Onthou om die naalbyrekening by Ie 
lei. Knip die voorkanl en die ag1erkanl van 
die teemus uil die bIou kleedstof, die wat
teersei en die voering. 

AAHwvsoooGs 
Die leemus word ~ die tekstiellaag
metOde gemaak. Ky\( na die algemene 
aanwysings. Ora die ontwerp in diagram 13 
regs op die YOOfkanI van die teemus 00f. 

Maak wit koIoniale knope en borduur die 
meeklrade in gee! met stamsteek. 

OM re VOUOOl III.. 
Berei die agterkanl voIgens die teltstieKaag- ". 



melOde VOOf . Werlt bulsboofsel aan die VOOf

kant vas en wefil. dan die YOOfkant en die ag
terUIlI aan mekaar vas. Cop d.t om en vol· 
too die soom (leur die bu.sboofsel in te -. 

KOLONIAlE KUSSING EN 
RUGSTUT 

BEHOOIGHEDE 
Kleedslof. watteersel, YOefing. rnoeselIne, 
poIiesleropstokvloklues, dlk kerspilgare en 
buisboorsel. 

UrTKNlP 
PIaas 'n stuk papier teen die rug en sitplek 
van die SIOeI om 'n patroon Ie kry. Tel die 
naatbyrekening by. Knip die VOOfkant en die 
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agter1<ant uil die ~of, watteersel , YOe

n09 en moeseIlne. 

AM.WVSlNGS 
Gebruik diagram 14 vir die kUSSlng en d.a· 
gram 15 vir die rugstui. Maak kolon.ale 
knope met roomkleunge gare. Voig die aan
wysings vir trapunto-deurstikwerlt in die al· 
gemene aanwysings. Voig die aanwysings 
vir koorddeursliJ!:wen( om die steeltJies Ie 
maak. In pIaas van traliedeurstikwefil. vir die 
agtergrond, gebruik d ie metode vir 
eggodeurstikwerk mel behulp van die 
teksliellaagmetode. 

0 .. TE VOL TOOl 
Volg die aanwysings vir die kussing met 
eendefries. Voeg voltooide slrokies agleraan 

die hoeke waarmee die kussing en die 
rugstut aan die stoet ¥8sgebind kan word 

lETwa 
Ote 0fI1wefpe en nog ander is beskikbaaf In 
die boek ~ For All Seasons met 
40 patrone-en aanwysings (R31,4O, AVB en 
poSQekI ngesluilJ en Creating Beyond Mid· 
night-~ (RI6.30. AVB en pos. 
geld .ngesluit). 

Kerspitbol"duurwerkstelle VIr beginners 
Sluit in kleedstof, wattee.sel, naa\de, gene, 
spelde, 'n merkperi, byewas, aanwysings en 
patrone. Dit kO$ R29,60 (AVe en posgeld in· 
gesluitJ. Alles kan bestel word van Belinda's 
Home Crafts, Posbus 6928, Johannesburg. 
2000, of bel (01 1)402-34SOom 'n k.b.a.-be· 
stelling te plaas. • 
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