
Festonneren

Neem een armlengte 6-draads dmc borduurgaren.

Splits er 2 draadjes af door de draad voorzichtig
te 'ontwikkelen'.

Gebruik best een scherpe naald met een groot
oog (vb. Prym borduurnaald nr. 7).

Neem 2 lapjes vilt die je tegen elkaar wilt naaien.

Doe de 2 draadjes samen in de naald en leg
achteraan een knoopje.

Om zo netjes mogelijk te werken, zorg je ervoor
dat je knoopje aan de binnenkant van het werk
ligt. Steek daarvoor tussen de twee lagen van

binnen naar buiten.

Steek nu van onder naar boven door de twee
lagen en kom uit waar je begonnen bent.

Trek de draad door tot je nog een kleine lus over hebt.



Steek de naald 2 maal door de lus, zodat de eerste
steek netjes op zijn plaats blijft.

Trek aan en zorg er voor dat de knoop mooi naar beneden
tot op zijn plaats schuift.

Steek een beetje verder terug van onder naar boven door
de 2 lagen stof. Trek de draad door tot er een kleine lus

overblijft.

Steek de naald 1 maal door de lus en trek aan. Ga zo verder
tot het einde of tot je draad nog 2 maal de lengte van de

naald heeft. Zorg er voor dat alle steken even ver uit elkaar
en even diep vallen.

De laatst steek: maak een steekje zoals voordien, maar ga
nu ook 2 maal door de lus om een knoop te vormen.

Je mag de draad niet kort na de knoop afknippen en je
wilt ook geen eindje zichtbaar laten. Daarom steek je

de draad naar binnen toe (of als je met vilt werkt: in de
vilt, die is dik genoeg) ...

... en je komt even verder weer uit. Daar knip je de
draad kort af en duwt hem weg.

Nu heb je een mooi afgewerkte festonsteek. Was je
draad op en wil je verder naaien, kom dan met je

eerste steek van tussen de 2 lagen in de laatste knoop
boven op de rand weer uit en herhaal de hele uitleg.


