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 KOORD
borduursel

Deze manier van decoreren lijkt op de techniek ‘Cornely borduren’; een techniek 
die veel  gebruikt werd in de jaren 20. Misschien ken je het wel, van die chique 
tweedehands jurken, zwart en met smal band geborduurd in allerlei kringeltjes.  
Het merk Stella McCartney (ja, de dochter van...!) heeft deze techniek afgelopen 
winter gebruikt, maar dan heel opvallend toegepast met wit op zwart.  
Geïnspireerd hierop hebben wij een idee uitgewerkt om een (zwart) jasje te 
decoreren. Extra leuk: niemand zal hetzelfde jasje hebben!”

NODIG
•  Smal rond en glad koord: 

ongeveer 5 meter.
•  Spelden, naald en garen in 

dezelfde kleur.
•  Carbonpapier of stofkrijt
•  Het patroon van de borduur-

sels. Dit vind je op www.
knipmode.nl/tijdschrift

 
DOEN
•  Zet het ongevoerde jasje het 

liefst op een pop, of leg het  
plat op tafel. Mocht je een jas-
je hebben dat gevoerd is, dan 
kun je eventueel de voering 
onderaan loshalen om makke-
lijker te kunnen borduren. 

•  Leg carbonpapier tussen de 
stof en het patroon van het 
lijnenborduursel en rader de 
lijnen over op de stof. Of neem 
de lijnen over met stofkrijt.

 

•  Speld het koord, zonder het 
op te rekken, glad over het 
jasje, en herhaal deze vormen 
symmetrisch aan de andere 
kant.

•  De vormen zijn zo bedacht dat 
het lichaam er slanker door 
lijkt. Check dus voor je het 
vastnaait of de lijnen ook echt 
flatteren. Laat de lijnen mooi 
doorlopen via de zijkant naar 
de achterkant.

•  Naai het koord vast met 
dezelfde kleur garen en 
maak ‘onzichtbare steekjes’              
(zie foto).
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