SIERLIJKE HANDSCHRIFT
Zoek een mooi lettertype op de computer. Kijk bijvoorbeeld op www.dafont.com, voor gratis
lettertypes. Wij hebben gekozen voor ‘A Gentle Touch’, dat er handgeschreven uitziet. Print je tekst
groot uit en leg hem naast de sweater. Of maak zelf mooie sierlijke schrijfletters.
Leg nu met het veterkoord (of smal lint) de tekst zo goed mogelijk volgens voorbeeld op je sweater en
speld het geheel vast. Naai de tekst vast met de hand, met onzichtbare steekjes (aan de achterkant
van het koord).

SWEATER MET LETTER K
Allereerst leg je een A4 of A3 op de voorkant van de sweater om te kijken welke grootte de letter
precies kan krijgen. Gebruik Word of een ander tekstprogramma om een letter uit te vergroten. Deze
K is van het lettertype Times New Roman. Print de uitvergrote letter uit, knip hem uit en leg hem op
dik papier of karton. Snij de kartonletter uit, deze doe je weg, je gebruikt het karton met de uitsnede
als sjabloon.
Leg nu papier (oude krant) of plastic tussen je sweater om doorlekken van de verf te voorkomen. Leg
de sjabloon op je sweater. Het is handig om er ook een paar zware spullen op te zetten zodat de mal
niet kan verschuiven. Als de letter helemaal is ingeverfd kun je de mal er voorzichtig af halen.
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BORDUUR LETTERS
Deze kruissteekletters kun je gemakkelijk zelf op een trui borduren; dat doe je met behulp van
wateroplosbaar plakpapier met hierop voorgedrukte letters. Knip de letters uit, en plak ze mooi recht
op je sweater.
Voor het borduurwerk zijn twee verschillende kleuren borduurzijde gebruikt en witte katoen. Nadat
de letters geborduurd zijn kun je de velletjes plakpapier in water laten oplossen. (Zie ook verpakking
van het wateroplosbare papier). De trui laat je vervolgens drogen en klaar is kees!
TIP Borduur je op jersey in plaats van op een sweater (steviger joggingstof), zet de stof dan vast in een
borduurring. Zo maak je makkelijker mooi gelijkmatige steken.

