
een steekje los
I need cake
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HA LEUKE CREATIEVELING!
Super leuk dat jij mee doet met deze steekje los 

workshop. Je gaat een aaibaar cakeje maken 
die eruit ziet om op te eten, maar niet blijft 

plakken aan de heupen. 

In deze steekje los workshop ga je aan de slag met 
een punch needle en maak je een klein takje met 

bloemetjes. 

NOG MEER LEUKS? 
Ik heb ook een online workshop gemaakt met alle borduursteken, 

daarin wordt alles op beeld uitgebreid steekje voor 
steekje uitgelegd. De workshop vind je op 

studio.IKmetliefde.nl/steekjelos of scan de QR-code.

Ik wens je heel veel borduur-plezier!
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stap voor stap

STOF IN DE RING
Haal de borduurring uit elkaar, dit doe je 
door het schroefje los te draaien. Plaats 
de kleinste ring op tafel. Boven op de ring 
plaats je als eerste de licht creme kleur 
stof, daar bovenop de stof met takjes en 
schuif daarover heen de spijkerstof. Zie 
voorbeeld foto op bladzijde 3. 

De grootste ring plaats je boven op je 
‘sandwich’ en druk deze aan. Zit de stof 
nog niet strak? Dan kun je de stof buiten 
de ring nog iets aantrekken. Draai daarna 
het schroefje aan. 

VAN PATROON NAAR STOF
Knip de cakelagen uit over de stippellijn. 
Plaats de voorkant op de stof zodat je de 
achterkant ziet. De caketekening teken 
je op de achterkant van de stof. Trek nu 
de cakelagen om en verbindt de lijnen 

zoals de rode lijnen aangeven. Je hebt 
nu twee rechthoekige vlakken getekend 
op de achterkant van de stof. 

CAKE PUNCHEN
In de verpakking van je punch needle 
staat beschreven hoe je de naald in je 
punchneedle bevestigd. Lees dit goed 
door of zoek op YouTube op;
‘Punch Needle beginners’. 

PUNCHEN
[ draad 01 + 02 - punch needle ]

Als eerste punch je 1 rand met de bruine 
camelkleur [ draad 02 ]. De draad hoef je 
niet aan - of af te hechten. Daarna ga je 
verder met de gele cake kleur [ draad 02 
]. Het handigste is om eerste de buiten-
rand te maken en het vlak daarna te vul-
len met punch steken. Zorg dat je draad 
los hangt en niet strak gespannen staat. 
Heb per ongeluk een steek overgesla-
gen? Houd bij de volgende punch steek 
de draad vast aan de ander kant. 

LIEVER NIET PUNCHEN?
Gebruik dan de Turkey Stitch in plaats 
van je punch needle. Het kan wel zijn 

dat je meer draad nodig hebt. 
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TURKEY STITCH
[ draad 01 + 02 - borduurnaald 02 ]

De bovenkant lijkt nu een beetje op een 
schaapje. Het heeft nog helemaal niet de 
goede vorm. De vorm maak je erin door 
eerst alle halen los van elkaar te knippen 
en daarna stukje van de bovenkant af te 
knippen. Herhaal dit totdat je tevreden 
bent over de vorm. 

DRAAD DOOR JE NAALD
Om makkelijker draad door je naald te 
halen bestaan er Wilhelminaatjes. Dit is 
een stukje ijzer met een dun rond ijzer-
draad-oogje eraan. Dit oogje haal je eerst 
door het oog van je naald, je haalt draad 
erdoor en je trekt het oogje met de draad 
door het oog van de naald weer terug, 
voila, je draad zit door je naald. 

DRAAD AAN- EN AFHECHTEN
AANHECHTEN: aan het einde van je 
draad maak je een knoopje. Je begint 
aan de achterkant van je stof. Haal de 
naald met de draad door je stof naar 
voren, laat een stukje draad aan de  
achterkant over. Prik de naald terug  
naar de achterkant en haal je naald  
vlak voor je knoopje door de draden.

AFHECHTEN: je hecht je draad af door 
deze aan de achterkant van je werk te 
knopen. Dit doe je door je draad onder 
een andere draad te halen en daarna 
een knoopje te leggen helemaal aan het 
begin van de draad.  

KEEP IT FROSTY
Bij cake hoort frosting, van iets teveel 
boter en iets teveel poedersuiker. Eentje 
die je glazuur laat springen. 

SATIN
[ draad 03 - 
borduurnaald 02 ]

al ternatieve frosting
Met modeling paste en/of witte nuvo 

drops kun je ook frosting maken. 
Het vereist wat oefening om dit 

netjes te kunnen doen. 

1
3

2

BASIS PLUIM SPIREA 
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Met de punt van je schaar maak je een 
klein gaatje waar de frosting begint en 
eindigt.  Hier begin je de frosting met 
draad 03. Voor de frosting laag tussen de 
cake, leg je 1x je draad tussen de twee 
cakelagen door. Voor de bovenste laag 
frosting leg je de draad 3x over de cake. 
Zorg dat je de draden zo neerlegt dat 
het lijkt alsof ze bovenop de cake liggen. 

RAINBOW SPIKKELS
Te leuk natuurlijk als de frosting versierd 
is met sprinkels, rainbow, in verschillen-
de kleurtjes. Vrolijkheid! 

RONDE KRAALTJES
[ draad 06 - borduurnaald 03 ]

TIP: trek je draad niet te strak aan, zodat 
de frosting fluffy blijft en niet teveel 

deukjes krijgt. 

PLUIM SPIREA
Deze vrolijke plant is er 
in verschillende kleuren 
en past op elke cake. Het 
is ook een verrassing 
welke kleur er in jouw 
workshop box zit.  

COUCHING
[ draad 04 + 06 - borduurnaald 01 ]

FRENCH KNOT
[ draad 04 - borduurnaald 01 ]

BLOESEM
Lente, een nieuw begin en groeien. De 
kersenbloesem heeft in Japan extra 
betekenis. Hier staat deze bloesemsoort, 
sakura, voor het leven en dat we dat niet 
in de hand hebben. 

BACK
[ draad 05 - borduurnaald 01 ]

PAILLET MET ROND KRAALTJE
[ draad 06 - borduurnaald 03 ]

1

1

2

2

06

05 / 07

BASIS PLUIM SPIREA 
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OPVULLING
Bevestig de kraaltje op een bultje naast 
je cake of juist verspreidt over het denim 
tafel kleed. Met de restant draadjes kun 
je je borduurwerk nog voorzien van 
french knots op verschillende plekken, 
of kruisjes of running stitches als 
creatieve markeringen.  

AFWERKING
Draai je borduurring om. Met de running 
stitch ga je door de losse stof helemaal 
rond. Trek de draad aan, zodat de stof 

naar binnen trekt. Trek de ringen over op 
je vilt en leg hem op de achterkant. Met 
de blanket stitch maak je deze vast aan je 
stoffen achterkant.

RUNNING
[ draad 06 - borduurnaald ]

BLANKET
[ draad 06 - borduurnaald ]

celebrate [your] life
Deze cakejes zijn een kleurrijke 

reminder om het leven te vieren, 
om van jezelf te houden en blij te 

zijn met wie jij bent. 

Jij bent de leukste en het waard 
om te vieren. Met cake, het liefst 

dubbel laags met fluffy frosting en 
rainbow spikkels. 

garenlegenda
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  nummer 1
SCHACHENMAYR BRAVO [08364 ZAND]

  nummer 2
SCHEEPJES COLOURCRAFT [1709 BURUM]

  nummer 3
BUDGETYARN CHUNKY CHENILLE [COLOR 002]

  nummer 4
DMC PERLE 5 [VERLOOP GAREN]

  nummer 5
DMC PERLE 5 [#358]

  nummer 6 
NAAIGAREN [IN BIJPASSENDE KLEUR]

garenlegenda

Dit zijn alle kleuren die gebruikt zijn voor 
jouw workshop box:
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ArtJournal Specials

blijf op de hoogte

Jurnalised; thema sjabloon
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ONLINE WORSHOPS

JURNALISED
In Jurnalised maak je je eigen boekje
en ga je deze door het jaar heen vullen 
met jouw eigen kunstwerkjes. Dit doe je 
aan de hand van 26 thema’s, online (live) 
workshops en met verschillende soorten 
materialen. Elke 2 weken staat er een uit-
gebreide werkbeschrijving voor je klaar. 

STEEKJE LOS
Aan de steekje los serie worden regelmatig 
nieuwe workshop boxen toegevoegd. 
Allemaal met leuke borduursteekjes en 
technieken. Alle workshop boxen zijn 
voorzien van een handleiding zodat jij hier 
heerlijk mee aan de slag kunt gaan.

Je blijft op de hoogte door IKmetliefde 
op Instagram te volgen (scan de QR 
code linksboven voor een directe link).

DE KUNST BEKIJKEN 

KUNST & BOEKJES
Unieke producten met een stukje kunst 
erop variërend van borduurring tot 
creatieve boekjes. Een heleboel liefde en 
vrolijkheid voor aan jouw muur.

ARTJOURNAL SPECIALS
Met veel plezier ontwerp ik de ArtJournal 
Specials. Je vindt in deze productlijn fijne 
Travel Journals, boekjes waar je onder de 
elastieken blaadjes schuift en die jij kunt 
vullen met jouw kunst. Naast de Travel 
Journals ontwerp ik ook stansen, stem-
pels en stencils die het jouw makkelijker 
maken om zelf aan de slag te gaan in 
jouw creatieve boekje.

Alle ArtJournal Specials vind je op 
ArtJournalSpecials.com

Deze steekje los workshop volgde je bij IKmetliefde. In de online studio van  
IKmetliefde zijn nog meer toffe producten en online workshops te vinden. 
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