
Overbrengen van een patroon op stof. 
1. Knip de belangrijkste onderdelen uit het patroon, maar houd het patroonvel zo heel 
mogelijk. Leg dit patroon op de stof en leg de losse onderdelen daar waar ze horen. Een 
stukje dubbelklevende tape of buddies onder de uitgeknipte onderdelen houdt ze goed op 
hun plek. Haal nu voorzichtig het patroonblad weg. De onderdelen liggen nu op de juiste 
plek.  Je kunt natuurlijk ook zelf een compositie maken met de losse onderdelen. Teken 
daarna details bij, of borduur ze uit de vrije hand. 
 

   
 

  
 
 
2. Kopieer het patroon op een dikkere papiersoort of op een transparante sheet (bv. Mica 
transparante sheets, 180 micron). Prik gaatjes langs de belangrijke onderdelen van het 
patroon, maar laat details weg. Leg dit vel op de stof en tape het goed vast. Tamponneer dan 
textiel- of plakkaatverf door de gaatjes op de stof. Teken details later bij, of borduur uit de 
vrije hand met het patroon als voorbeeld. 
 

 
 

 
 
 

Gebruik voor het tekenen 
een textielstift of een 
Sakura gelpen. Deze 
werken het beste op 
vadmal (wollen stof). 
Als je eerst het 
patroonblad kopieert, 
heb je een reserveblad 
om het hele patroon te 
kunnen zien. 
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3. Dunnere stof: gebruik een lichtbak* of tape patroon en stof op een raam. 
Trek de (belangrijkste) onderdelen over op de stof. Details kun je intekenen of weglaten en 
alleen inborduren. 
Of: gebruik een iPad / tablet. 
Een andere manier om het patroon over te brengen op de stof is via de iPad (lichtinstelling 
hoog). Je legt het patroon en de stof er bovenop , werkt als een lichtbak. Gaat snel en 
gemakkelijk! 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Maak een simpel lichtbakje. 
Neem 2 bakstenen, 2 stapels boeken of 2 blokjes hout (ongeveer 8-10 cm hoog). Neem een 
wissellijst en haal de achterkant er uit. Tape glas/perspex vast. Leg de lijst met de goede kant 
onder op de 2 verhogingen die je hebt. Neem/koop een fitting met snoer. Doe er een klein 
lampje in (in een kleine fitting past bv. een naaimachinelampje). Doe het lampje aan en leg je 
werk op de wissellijst. Stof erop en tekenen maar. 
Voor de echte knutselaars: google op "lichtbak maken" en er verschijnen van simpel tot 
geavanceerde exemplaren. 
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