
Borduur 'n erfstuk: 
DIE ONSE VADER 
Om 'n gebed in kruissteek te borduur, is 'n liefdestaak, en later word die 

handwerkie 'n erfstuk. ROO! ROSE plaas die ontwerp op versoek van talle 
lesers. Saamgestel deur Annine van Reenen 

BENODIGDHEDE 
45 x 65 em Aida "even weave" van 20 
paar drade per 2,5 em; Coats string
borduurgare; 'n paar stringe donker
groen, 0262, pienk 010, donkerrooi 
047, liggroen 0241, geel 0295, donker
blou 0161 en ligblou 0160; bypas
sende borduurnaald. 

AANWYSINGS 
Vou 'n soom van ongeveer 1 em rond
om, pars liggies en verstewig met 'n 
ry rygsteke om uitrafeling te voor
kom. 
Kyk op diagram en borduur eerstens 
die rand; kyk op illustrasie om kleure 
vas te stel, of gebruik kleure soos ver
kies. 
Die binnenste, golwende kruissteek
rand word met liggroen kruissteke 
geborduur,, ' "'", ", en die kruis
steke m elke "holte" is afWisselend 
pienk en donkerrooi. 
'n Kruissteek van dieselfde kontras
kleur word midde-in die ruimte tus
sen die twee pare kruissteke gemaak 
(kyk op detail-diagram) en 'n Franse 
knopie rond die middelvulling af - 'n 
blou knopie op die pienk kruissteke 
en 'n gele op die donkerrooi kruis
steekdriehoek. 
Die woorde van die gebed word met 
donkergroen volgens diagram gebor
duur. 
Die strik in die regteronderhoek word 
in kruissteek met twee kleure blou, 
die blommetjies in kruissteek en 
Franse knopies met rooi en geel, en 
die steeltjies met groen agtersteek af
gewerk. 
Raam die voltooide werk, of werk dit 
af so os verkies. 
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Die diagram op ware grootte 
48 x 30 em kan bestel word teen 
R1,50, alles ingesluit. Stuur 'n tjek 
ofposorder aan ROOI ROSE-hand
werk, Posbus 2595, Johannesburg, 
2000. Verskaf JOU naam, adres en 
telefoonnommer .. Geen kontant 
nie, asseblief. Bestelling per faks
masjien of telefoon word nie aan
vaar nie. Aflewering geskied binne 
vier tot ses weke. 

Die Onse Vader is in kruissteek met 
Coats Anchor-borduurgare gebor
duur. Gebruik dieselfde diagram in
dien jy sou vermes om dit in filet te he
kel. 
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