
Roosjes borduren 

Steek de draad door de stof naar boven en maak op die plek een heel klein steekje, haal de naald nog niet door de stof heen. Wikkel 

eerst de draad 5 maal om de naald. Hou steeds het zelfde aantal wikkelingen aan voor elk hartje en wikkel in dezelfde richting. 

Leg de duim op de wikkelingen, hou het stevig vast en schuif de wikkelingen naar elkaar toe door de draad richting het gedrukt. 

Trek de draad helemaal aan, al die tijd de duim er opgedrukt houden. Draad helemaal aangetrokken, dan zie je rechts het resultaat. 



Steek de draad weer naar achteren en op de plek van het volgende roosje weer naar boven. 

Maak weer een heel klein steekje, trek de naald niet 

door en herhaal de procedure met het maken van de 

wikkelingen, enz. enz.  Maak zo een hele rij knoopjes 

voor de hartjes van de roosjes. 

Met donkerroze garen worden nu de bloemblaadjes gemaakt. Steek de draad naast het hartje naar boven en maak een steekje zonder de 

naald door te trekken. Nu een wat langer steekje, de lengte die het blaadje meot krijgen, zo’n 4 mm.  



Wikkel de draad om de naald, nu zeven keer. Leg de duim weer op de wikkelingen en trek de naald voorzichtig door de wikkelingen 

heen. 

Trek de draad helemaal door en trek de draad richting de begin kant van de steek. 

Steek de naald weer in de stof bij het begin van de eerste gemaakte steek en steek hem nu verder voor het begin an het tweede 

bloemblaadje.  



Steek de naald weer terug en kom weer 4 mm verder uit. Wikkel de draad weer om de naald en herhaal de proceduren van duim erop en 

voorzichtig de naald doortrekken.  

Maak zo ook blaadje 3. 

En blaadje 4. De blaadjes kunnen elkaar soms iets overlappen. 

Het hoeft ook niet allemaal super strak en glad, net als echte 

roosjes zijn ze allemaal iets verschillend. 



Steek van het laatste blaadje verder naar het volgende bloemhart en begin daar 

opnieuw met het maken van vier blaadjes om het hartje. 

En zo krijgt Martha March een prachtig jurkje aan met geborduurde 

roosjes. 
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