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Herfstbladeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkwijze 
• Leg de borduurring met het ingespannen aquamesh onder de 

naaivoet. 
• Laat de naaivoet zakken met behulp van de kniehevel 
• Maak een steek door het voetpedaal heel even in te drukken, de 

naald blijft in de stof. Als u tussendoor even wilt stoppen om uw 
handen en armen te ontspannen, kunt u dan ook gerust de 
borduurring los laten, doordat de naald in de stof blijft staan, kunt 

Benodigdheden: 
 
• BERNINA naaimachine 
• BSR-voet of: vrije hand borduurvoet # 24 
• open borduurvoet #20  
• 1 vel in water oplosbaar vlies waar op 

getekend kan worden (Aquamesh van 
OESD)  

• borduurgaren in de gewenste kleuren. 
Multicolor garen in groen/geel/bruintinten 
is hiervoor erg geschikt. 

• houten borduurring voor de naaimachine 
• patroonblad herfstbladeren  
 

Deze herfstbladeren zijn niet op stof genaaid, 
maar bestaan alleen uit garen. daardoor zijn ze 
transparant, alsof ze al een beetje vergaan zijn. 
We kunnen echter niet naaien zonder stof onder 
de naaimachine, dus worden ze geborduurd op 
vlies dat oplost in water. Deze herfstbladeren 
kunt u ergens opnaaien en zo 3-dimensinale 
effecten bereiken. 

Voorbereiding (afb. 1) 
• Teken het blad van uw keuze over op het 

vel aquamesh 
• Rijg de machine in met een contrasterende 

kleur garen 
• Breng voet # 20 aan op de machine 

(eventueel kunt u de standaardvoet 
gebruiken, maar dit geeft minder zicht op 
het werk) 

• Kies de rechte steek (# 1) 
• Naai over de getekende lijnen. (dit stiksel 

ziet u later niet meer als het geheel klaar 
is, maar heeft u nodig om de contourlijnen 
goed te kunnen zien als u de cordonrand 
gaat maken) 

• Span de aquamesh in de borduurring 
• Maak een spoeltje van het dezelfde garen 

als u bovenop gaat gebruiken. 
• Zet het spoeltje in en rijg de bovendraad in 
• Bevestig de BSR-voet of voet # 24 op de 

machine 
• Laat de transporteur zakken 
• Kies de rechte steek (# 1) 
• Selecteer naaldstop onder. 

afb. 1 
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u daarna weer op dezelfde plek verder gaan. 
• Trap het pedaal nu verder in en naai met een redelijk grote snelheid, terwijl u met de 

borduurring kleine rondjes maakt. Draai de borduurring echter niet, maar maak een 
beweging of u e-tjes schrijft. Zorg ervoor dat de lussen elkaar steeds goed kruisen, 
anders valt het geheel bij het uitspoelen uit elkaar.  

• Vul het hele blad op deze manier, laat de steken ook iets over de rand van het blad 
lopen. 

• Rijg de machine (onder en boven) in met een bijpassende kleur effen garen.  
• Breng voet # 20 aan op de machine 
• Schakel de transporteur in 
• Haal het borduurwerk uit de borduurring 

• Naai nog eens rondom het hele blad, om het geheel nog wat 
meer stevigheid te geven 

• Kies steek # 2, zigzag 
• Verander de steekbreedte naar 1,5 en de steeklengte naar 0,5 
• Naai met een cordonsteek rondom het blad, zorg dat de 

steken voldoende dicht op elkaar zitten, bij de bochten steeds 
een paar steken naaien, de naaivoet met de kniehevel een 
klein stukje omhoog zetten, uw werk een klein stukje draaien 
en eventueel een beetje tegenhouden als u weer gaat naaien, 
om ook deze bochtjes goed opgevuld te krijgen. 

• Maak zo ook de nerven van het blad, bij de middelste nerf (die 
u als laatste maakt) kunt u de steekbreedte wat groter zetten, 
of verschillende breedtes gebruiken om een wat grilliger effect 

te krijgen. Als u eerst de middelste nerf met breedte 1,5 naait en daarna nog een met een 
grotere steekbreedte, komt de nerf “bovenop” te liggen, wat weer een extra 3-
dimensionaal effect geeft. 

 
Uitspoelen 
• Knip zoveel mogelijk aquamesh rondom het borduurwerk weg 
• Leg uw werkstuk in een bakje met water, laat een tijdje liggen. Neem eventueel een keer 

nieuwe water. Spoel aan het einde de resten aquamesh nog eens weg onder de kraan. 
• U kunt er voor kiezen om de aquamesh helemaal uit te spoelen, het blad wordt dan heel 

zacht. Gebruik dan warm water en spoel tot u geen plakresten meer voelt. 
• Wilt u een wat steviger geheel, spoel uw werkstuk dan uit met koud water en laat het wat 

plakkerig, net alsof er stijfsel in zit. U kunt het dan nog wat vormen en na drogen blijft het 
stevig. 

 
Succes! 
 
 
 



 

 

 

 
       


