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Een “hart onder de riem
magazine”

Dita Blom van Blomsterstuga heeft een jarenlange ervaring in het werken met wol, op alle mogelijke
manieren: vilten, verven, poppen maken en borduren.
Zij is bovendien Zweden-kenner bij uitstek en organiseert cultuur- en textielreizen naar Scandinavië,
geeft cursussen in Zweedse borduurtechnieken en verkoopt Zweedse materialen en traditioneel
band
Kom voor een cursus of workshop uit het cursusprogramma, of maak een afspraak om de cursus te
volgen die jij wilt (alleen of met een groepje).
Het atelier van Blomsterstuga is ruim en landelijk gelegen aan de rand van Loppersum op het
Groninger Hogeland. Het is prima bereikbaar, zowel met eigen vervoer als met de trein.
Er zijn genoeg overnachtingsmogelijkheden in de buurt, voor als je een meerdaagse cursus wilt
volgen.
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Beste lezer,
je hebt hier het GRATIS “Hart-onder-de-riem”nummer van de digitale themanummers van
Blomsterstuga in handen. Een nummer in tijden van crisis. Om wat ideeën aan te dragen
om de dagen prettig door te komen!
Misschien heb je nu tijd voor een grote schoonmaak of wil je spelletjes (maken en) doen
met je (klein)kinderen.
En, om maar eens een mooie slogan te gebruiken: Volg je hart, gebruik je hoofd!
Veel maakplezier gewenst en vooral:

Välkommen bij Blomsterstuga!
De patronen zijn alleen voor eigen gebruik.
© 2020 Dita Blom www.blomsterstuga.nl

Zelf maken
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Gebruiksaanwijzing:
Neem de breivork in 1 hand. Voer het uiteinde
van het garen door het gaatje van achteren naar
voren en houd het vast met de duim.
Sla de draad twee keer als een acht rond de
tanden van de breivork en houd het uiteinde vast
in de hand. Haal nu de onderste lussen (“steken”)
over de bovenste en maak weer een nieuwe
acht.
Haal weer de onderste over de bovenste
enzovoort.
Als het koord klaar is wordt de draad door beide
lussen gehaald en strak aangetrokken.
Vervilten: een wollen draad kan worden vervilt.
Maak het koord nat met warm zeepwater en
wrijf het tussen de handen. Gooi het met kracht
op een ondergrond. Het koord wordt nu stevig,
dikker en korter.
Verwerk het koord tot een ketting, dreadlocks,
handvaten, corsages etc.
Je kunt ook meerdere draden tegelijk breien voor
een dikker koord of met verschillende kleuren
werken.
Een leuk filmpje met instructie en om zelf eenvoudig een breivork te maken vind je hier.

Knoopster
Neem 7 even lange draden (0,50 à 0,75
meter) afhankelijk van wat je
wilt maken en knoop deze samen.
A) De knoop van boven door het gat
steken, de draden op de bovenzijde
door de gleuven schuiven. Één gleuf
blijft leeg. Deze kant houdt je naar je
toe.
B) Tel 1,2,3 en neem de 3e draad van
rechts en breng die naar je toe in de
lege gleuf.
C) Draai de ster met de klok mee, lege
gleuf naar je toe en neem steeds de 3e
draad.Ga net zolang door tot de
gewenste lengte, haal het werk uit
de gleuven en doe er een knoop in of
maak een lusje.
En een bijbehorend filmpje. Een knoopster maak je zelf eenvoudig van bv een bierviltje/karton

Grote schoonmaak
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Ken je nog dat gevoel: op een mooie voorjaarsdag kom je uit school en vind je jouw moeder met
een doek om het hoofd gebonden op knieën voor een keukenkastje.
Geen tijd om te koken en het hele huis overhoop. Hele ongezellige dagen vond ik dat.
Ik geloof dat het ook een soort wedstrijdje was, wie als eerste begon. De waslijn hing vol met
kleden en kleding. Alles werd gelucht, gewassen en gepoetst.
Door de kolenkachels was het huis waarschijnlijk ook behoorlijk beroet, dus het was ook wel nodig
dat alles eens een flinke beurt kreeg.
Onze moeders gebruikten nog volop groene zeep, azijn, soda en andere natuurproducten.
Natuurlijk is ook de citroen ook onmisbaar in natuurlijke producten. Zelf vind ik trouwens de geur
van de limoen nog fijner.
In Zweden zijn er nog een aantal kleine bedrijfjes die een natuurlijke zeep maken, op basis van
lijnolie of andere natuurlijke vetten.
Grunne, Västerbottensåpa (leuke filmpjes op Facebook) of Hälsingesåpa (die ik zelf gebruik).
Heerlijk natuurlijk ruikend en de zeep is overal goed voor.
Wij hebben sinds een aantal jaren een “skurgolv”, een grenen vloer die alleen met zeep wordt
behandeld en met de jaren mooier wordt. Voor dit soort werk heb je echte zeep nodig, een harde
bezem en een goede linnen dweil. Je huis ruikt als een sauna als je klaar bent. Heerlijk! In Zweden
worden in het voorjaar ook alle voddenkleden op de steiger geboend.

Wil jij ook met natuurlijke materialen aan de slag? Hier en hier vind je een aantal makkelijke
recepten.

Allesreiniger recept, snel, simpel en goedkoop om te maken
Dit zelfgemaakte allesreiniger recept is simpel, snel en goedkoop om te maken. En het laat je huis
heerlijk ruiken. Beter dan de chemische producten die je in de winkel kan kopen.
Het is veilig en zacht genoeg om overal te gebruiken maar heeft een uitstekende reinigingskracht.
Door de etherische olie werkt het desinfecterend en je kunt door de verschillende combinaties van
etherische olie een heerlijke geur aan je product geven.
En..... het is goedkoop.
Je kan dit natuurlijke product overal gebruiken (behalve op marmer/natuursteen, azijn is te zuur
voor marmer en zal het aantasten). Het is ook beter om het niet te gebruiken voor spiegels en glas
omdat het door de etherische olie een vetachtige laagje op de spiegels achter kan laten.
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Ideaal om je aanrechtblad, wasbakken, badkamer, toilet en alle andere oppervlakken
te desinfecteren. Ook heerlijk om te gebruiken met een microvezeldoekje voor je meubels, je
auto, kantoor of tuinmeubels.
Ingrediënten
Dit heb je nodig voor het allesreiniger recept:
• 50 ml. witte natuurazijn
• 400 ml. water (gekookt en afgekoeld of gedestilleerd water)
• 30 druppels etherische olie (zie hieronder voor tips)
Gebruiksaanwijzing
1. Doe de azijn in een sprayflacon
2. Voeg de etherische olie toe
3. Voeg het water toe
4. Goed schudden en klaar
Bewaar de fles het liefst op een donkere plaats.

Etherische olie recepten voor je allesreiniger
Onderstaand vind je een aantal suggesties voor heerlijk ruikende, verfrissende bacterie dodende
etherische olie composities voor je zelfgemaakte schoonmaakmiddelen.
Lavendel en Lemon
Gelijke delen lavendel en citroen etherische olie
(bijvoorveeld 15 druppels lavendel en 15 druppels citroen voor de allesreiniger spay)
Frisse pepermunt
Gelijke delen eucalyptus, pepermunt en sinaasappel etherische olie.
(Dus 10 druppels van iedere olie voor de allesreiniger spray of 1 druppel van elk voor de
glasreiniger)
Spice Splash
Gelijke delen kaneel, kruidnagel en lavendel of sinaasappel etherische olie
(Dus 10 druppels van iedere olie voor de allesreiniger spray of 3 druppels van elk voor de
badreiniger)
Fresh Citrus
Gelijke delen citroen, citroengras en tea tree etherische olie.

Baking soda
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Een heel probaat middel om snel en eenvoudig schoonmaakklussen te doen, is baking soda
(bakpoeder). Het is natuurlijk in kleine verpakkingen in de supermarkt te koop, maar je kunt
tegenwoordig ook emmers van wel 2 kilo online kopen. Eenmaal gewend aan het werken met
baking soda, wil je niets anders meer.
Hier vind je allerlei recepten voor de meest voorkomende schoonmaak klussen.
Badkamer: Baking soda werkt als een veilig en effectief schuurmiddel. Maak tegels, voegen, de
wasbak, douche en het bad schoon door een beetje op een natte spons of doekje te strooien.
Goed naspoelen met water en droog wrijven.
Toilet: Strooi 1 koffiekopje in het toilet en giet daaroverheen 1 koffiekopje azijn. Laat het 10
minuten bruisen en maak het toilet dan met een borstel schoon.
Potten, pannen & bakvormen: Maak het schoon door het middel op een natte spons of doekje te
strooien, naspoelen met water.
Koffie- en theeaanslag: Dit verwijder je makkelijk met wat baking soda en water.
Afvoerputje: Voorkom en/of verhelp verstopping in je afvoer met een 1/2 koffiekopje in het
afvoerputje en giet kokend water eroverheen.
Snijplank: Haal geurtjes uit een snijplank door er wat baking soda op te strooien, even goed
schrobben en afspoelen.
Kortom, een echte alleskunner in en om het huis. Haal dus vooral een groot pak baking soda in
huis, want je bent er zo doorheen!

Vilten
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Hoe zelf vilt maken?
Vilten is een van de oudste processen om van wol of haren een stof te maken. Het heeft een rijke
traditie, in vele landen van de wereld. Voor het maken van vilt heeft men niet veel nodig: wol,
water, zeep en de warmte en wrijving van de handen.
De wolvezels worden dakpansgewijs neergelegd met een volgende laag dwars erop (dus bv eerste
laag horizontaal, tweede laag verticaal). Vervolgens wordt de wol natgemaakt met warm
zeepwater en wordt de wol (met een laagje bobbeltjesplastic eroverheen) gewreven en gerold.
Door de beweging gaan de wolharen in elkaar haken en krijgt men een samenhangend geheel.
Door dit proces gaat de wol krimpen en worden de losse vezels tot een stevige stof gemaakt.
Een handig filmpje vind je hier.
Gevilte eieren: omwikkel de plastic
eieren met 1 of 2 kleuren wol. Leg er een
paar sliertjes fel gekleurde zijde omheen.
Maak je handen goed nat met water en
veel zeep. Pak nu het ingepakte ei tussen
de handen en kneed voorzichtig, zodat de
wol zich aan elkaar kan hechten. Een
teveel aan zeep afvegen aan een
handdoek. Wrijf nu voorzichtig verder, net
zolang tot je voelt dat de wol goed aan
elkaar zit en strak om het ei. Uitspoelen
en bij de kip leggen. Natuurlijk kun je de
kip ook op echte eitjes of chocolade
paaseitjes zetten!

Gevilt wandkleed:
neem een lap naaldvilt.
Leg de verschillende
onderdelen met wol op
de lap (of knip uit
geverfd naaldvilt).
Voeg nog wat losse
vezels of krulletjes toe
rond de kuikens en de
eieren. Vilt de lap en
borduur contouren rond
de verschillende
onderdelen. Borduur
ook de versiering op de
eieren of maak ze met
de viltnaald.
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Werken met de viltnaald
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Een viltnaald is een naad met een aantal weerhaakjes. Als je ermee door wol en een
lapje prikt, neemt de naald wat wol mee door het lapje, zodat de wol een beetje vastzit.
Aan de achterkant van het lapje zie je een paar wolvezels. Je kunt de wol wel weer
lostrekken en opnieuw vastzetten. De naald heeft een scherpe punt, pas dus op je vingers.
Cursus volgen? Leer in 1 dag werken met de viltnaald of maak in 2 dagen een compleet
wandkleed. Geen voorkennis nodig! Alleen op afspraak.

Voor elk wandkleed of schilderijtje geldt:
Leg de wol zoveel mogelijk in 1 richting. Dit geeft rust aan het kleed. Als de plukjes wol door elkaar
liggen, wordt het geheel rommelig.
Het wandkleed wordt van onder naar boven opgebouwd, d.w.z. dat er met de ondergrond wordt
begonnen en dat elk laagje aarde, gras etc. daar bovenop komt. Maak het geheel niet te druk, laat
details weg en schets eventueel van tevoren wat er op moet komen. Een mooi wandkleed is de
kunst van het weglaten.
Kijk regelmatig van een afstand om het geheel goed te kunnen zien. Ook de kleuren komen op
afstand beter tot hun recht. Als het even niet gaat, leg dan het werk een poosje weg en kijk later
opnieuw.
Maak geen gezichtjes met details, meestal wordt dit niet mooi. Ook ligt de
uitdrukking van zo’ n gezicht vast, en het leuke is nu juist, dat ieder het voor
zichzelf in kan vullen.
Probeer aan zoveel mogelijk soorten en kleuren wol te komen. Het is leuk om
in een wandkleed ook wat andere wolsoorten te gebruiken, bijvoorbeeld
glanzende krulletjeswol voor haren of (water)planten. Gebruik deze andere
soorten wel alleen voor kleine oppervlakken, want ze overheersen snel.
Uit het boek: Van schapenvacht tot kleurenpracht, Dita Blom 2005

Lentefee van wol.
Het is lente! Tij voor een Lentefee in mooie pasteltinten.
Nodig: wol, pijpenragers, eventueel een tak (of ring) voor de mobile
Maak een lentefee van wol, of nog leuker: maak een hele mobile met lentefeetjes!
In dit filmpje wordt precies getoond hoe je ze maakt.

Haasjes voor de paastafel
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Rozenschilderij
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Rozenschilderij met de viltnaald.
Nodig: lapje naaldvilt, verschillende kleurtjes wol, roze en gele zijdevezels, viltnaald,
handgemaakt groen vilt of geverfd naaldvilt, schuimrubber matje, lijstje.
Werkwijze: leg een dun laagje wol in pasteltinten op het lapje naaldvilt. Leg liever 3
dunne laagjes dan 1 dikke. Als het naar je zin is, prik je deze laag met de viltnaald
vast. Leg nu de stengels van de bloemen. Neem dunne sliertjes wol en vorm ze al
prikkend. Vorm nu met je hand de rozenblaadjes. Wrijf ze wat tussen je handen. Zet
de binnenkant van de blaadjes tegen het hart vast. Prik er wat roze zijdevezels op.
Prik wat gele wol met zijdevezels in het hart. Neem een plukje roze wol voor de knop.
Bedek de helft met groene wol en prik rondom vast. Knip blaadjes uit het (naald)vilt
en prik ze over het midden, als nerven, vast. Doe het geheel in een passend lijstje
(glas eruit!). Leuk om wat bloemen en/of blaadjes uit de lijst te laten piepen.
Meer ideeën in mijn eigen boek "Van schapenvacht tot kleurenpracht"

Kijk goed naar voorbeelden in de tuin.
Cursus volgen? Leer in 1 dag werken met de viltnaald of maak in 2 dagen een compleet
wandkleed. Geen voorkennis nodig! Alleen op afspraak.

Verven.
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Verven met zuurvervende wolverfpoeders.
Zuurvervende verfpoeders zijn geschikt voor stoffen op proteïnebasis (eiwithoudende stoffen),
zoals wol, zijde en edelharen (alpaca, kameel, mohair e.d.). Door verhitting fixeert de verf.
De verfpoeder wordt opgelost in water en om het door de stof te laten opnemen is een zuur
nodig. Meestal gebruiken we hiervoor azijn, maar citroenzuur kan ook worden gebruikt.
Oplossen in kokend water of langzaam verwarmen zorgt ervoor dat de kleurstof vrijkomt. De
Landscape verven zijn er in meer dan 100 prachtige kleuren.
Verven:
Het verven van wol en zijde is een feestje! Er zijn verschillende methodes om wol/zijde te verven,
van heel precies tot uit de losse pols. Heb je kleuren die je wilt kunnen reproduceren, dan zul je
moeten wegen en meten en noteren. Maakt het niet zoveel uit hoe het resultaat wordt, dan kun
je uit de losse pols verven. En hoe meer ervaring je krijgt, hoe beter je ook dan tot (ongeveer)
dezelfde resultaten kunt komen.
Je kunt op een paar manieren verven.
Wil je 1 kleur, dan doe je zoveel water in de pan dat alles onder staat. Eerst doe je dan de verfstof
(oplossen) in de pan + 40 ml azijn per 100 gram materiaal. Daarna je (voorgeweekte!!) materiaal
erbij. Verwarmen tot 70 - 90 graden (afhankelijk van je materiaal) Zo nu en dan roeren, maar pas
op voor vervilten.

Nog leuker?
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Maak dan eens gebruik van de zon en neem vooral de tijd! Los de gewenste kleuren op in een
klein potje of juist een weckpot. Doe het te verven materiaal erbij en zet het geheel in het
zonnetje: in de vensterbank of bv in een kas. En dan lekker de tijd het werk laten doen. Met de
zuurhoudende verven gaat dat nog redelijk snel. Al de volgende dag hen je leuke strengen
geverfde wol. Je kunt dit ook doen met verse of gedroogde planten.

Zweeds borduren of Yllebroderi
Materiaal:
Stoffen: er werd geborduurd op vadmal of kläde. Dit is een geweven wollen stoffen. De stof wordt
in natte toestand beklopt en gestampt totdat het enigszins krimpt en vervilt. Men kan uit de stof
knippen zonder dat het rafelt. Het houdt kou en vocht tegen. Tegenwoordig kunnen dit materiaal
in mooie kleuren kopen.

Garens:
Yllebroderi is letterlijk: borduren met wollen garen
op wollen stof. Het garen moet dun gesponnen en
liefst getwijnd zijn. Ongetwijnd garen breekt snel.
Werk daarom met korte draden. Natuurlijk kunnen
er ook andere borduurgarens worden gebruikt,
zoals linnen of zijde. Deze garens geven glans aan
het borduurwerk en zijn ook mooi voor details

Praktisch:
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Werk altijd met korte draden. Oefen bepaalde steken.
Pas je naald aan aan de dikte van je garen. De naald moet een punt hebben.
Neem je patroon over op papier en trek om op de stof met een textielstift.
Gebruik vadmal of een fijne geweven wollen stof. Gebruik dun gesponnen en getwijnd garen.
Veel patronen en ideeën vind je in de volgende boeken:
Anna-Karin Jobs Arnberg. Påsöm. 2019
Carona Olsson: Bottensömmar. 2018
Karin Derland: Brodera fritt på ylle
Helene S. Lundberg. Helenes yllebroderi, 2015

Cursus volgen? Kijk bij het Cursusprogramma of maak een afspraak

In de webwinkel van Blomsterstuga vind je boeken, vadmal, borduurgarens en andere
benodigdheden.

Klaproos.
Borduur eens een zomers
tafereel met graan,
korenbloemen en
klaprozen. Als je
handgeverfd garen
gebruikt, krijgt het zo'n
levendige uitstraling. De
korenaren zijn geborduurd
met kettingsteken, de
klaprozen met platsteken
en de korenbloem is
geborduurd met rechte,
uitwaaierende steken.

Kom eens een meerdaagse borduurcursus volgen en leer alles over de verschillende
borduurtechnieken uit Zweden. Het programma vind je op de website.

Stekengids.
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Botanisch borduren
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Technieken en steken
Het borduren met zijdelint mag er ingewikkeld uitzien, eigenlijk is het eenvoudig en bovendien
leuk om te doen. Alles wat met gewoon garen kan worden geborduurd, kan ook worden
geborduurd met zijdelint. Ongeacht hoe gecompliceerd of moeilijk het patroon ook is, de steken
die je gebruikt zijn gemakkelijk. Een paar basissteken, alleen of in verschillende combinaties,
creëren een prachtige collectie van (bloemen)motieven. Het cursusaanbod vind je hier.
Er zijn borduurstijlen waarbij de hele compositie met zijdelint wordt geborduurd, soms op een
geschilderde ondergrond. Maar ook de combinatie met andere natuurlijke borduurmaterialen is
erg mooi. Het zijdelint springt er dan uit als accent. In het botanisch borduren wordt deze laatste
techniek gebruikt. Probeer zelf dit makkelijke en decoratieve roosje

"Geweven" Roosje.

Voor het roosje: borduur vijf "spaken" van een cirkel met dun garen. De "poten" zijn 1 cm lang.
Neem lichtroze lint van 7 mm. breed en doe het in de naald. Kom in het midden van deze cirkel
naar boven. "Weef" nu met het lint: boven, onder, boven, onder etc. over/onder de poten van de
cirkel door tot het lint (bijna) op is. Steek niet in de stof! Duw zo nu en dan het lint op zijn plek
rondom het hart. Losjes aantrekken en zo nu en dan een draaiing in het lint maakt het levendig.
Het lint moet wel mooi aansluiten.
Neem een lapje stof van ± 20
x 10 cm. Knip er twee harten
uit. Naai ze op elkaar, laat een
stukje open om te keren en te
vullen. Borduur er nu roosjes
op met zijdelint, zoveel als je
leuk vindt. Maak er een lusje
aan van een leuk stukje band.
Tip! Je kunt het hartje ook
vullen met lavendel

Dibiepoppen.
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Al sinds 1992 heeft Dita Blom les gegeven in het maken van Zonnekindpoppen: speelpoppen
gemaakt van katoenen tricot en gevuld met schapenwol. De schapenwol neemt de geur van het
kind aan, is warm en zacht, waardoor het kind een bijzondere band ontwikkelt met zijn/haar pop.
Najaar 2015 hebben Biche Eleveld en Dita Blom een iets modernere variant van de vertrouwde
zonnekindpop ontwikkeld. Maar nog steeds gemaakt van natuurlijk materialen. Een duurzame en
verantwoorde pop, maar bovenal een hele leuke, lieve pop.
Met een paar leuke lapjes is een nieuwe outfit
voor de pop zo gemaakt. Er is een (digitale)
patronenmap met patroontjes voor
poppenkleertjes te koop in de poppenwebwinkel.
Ook vind je daar de basismaterialen voor het
poppenmaken, zoals tricot en wangenrood. Maar
ook leuke setjes om zelf poppenkleertjes te
maken, bijvoorbeeld een Zweedse klederdracht
voor de pop. En behalve de patronenmappen
vind je er ook het digitale magazine Poppen 1.
Hieronder zie je daar een kleine selectie uit.

Poppencursus volgen? Maak je eigen zonnekindpop nieuwe stijl. Nieuwe materialen
(bv voor de haren) en een wat meer uitgewerkt geheel (geborduurde ogen en mond,
knieën en ellebogen bijvoorbeeld) geeft dit popje een modernere uitstraling. Maar het
heeft nog dezelfde "knuffelwaarde". En als de basis klaar is, kun je je helemaal uitleven op
de kleertjes. We hebben een patronenmap met basismodellen. Kosten € 125, incl. alle
basismaterialen, koffie/thee en een werkmap. Data vind je op de site

Verhalenkoffers

17

Als ik dit schrijf bestaat Blomsterstuga al 14 jaar en inmiddels ben ik
al zo’n 30 jaar bezig met poppen maken. Ik heb van mijn hobby mijn
werk gemaakt en dat is natuurlijk ontzettend leuk. Als ik iets maak of
bedenk zit altijd in mijn achterhoofd: wat kan ik er bedrijfsmatig mee?
Wordt het een pakket, ga ik er een cursus in geven of…. Maar
langzamerhand begin ik behoefte te krijgen aan een hobby, iets wat ik
alleen maar doe omdat ik het leuk vind. Om mij heen zie ik vrouwen die voor zichzelf een poppenhuis
maken en inrichten. Wat leuk! Dat ga ik ook doen. Maar tegelijkertijd wil ik het dan ook
documenteren en er anderen van laten meegenieten. En wat voor een poppenhuis gaat het
worden? Het moet natuurlijk iets met Zweden te maken hebben. En er moeten popjes bij komen.
Als eerste vind ik op Marktplaats een schattig fornuisje. En vervolgens een leuke grenen keukenkast,
die prima dienst kan doen als poppenhuis. Het begin is er. Ik begin aan het eerste popje. Het wordt
een meisje. Dan maak ik er een nog eenvoudiger kleinere versie bij. Dat wordt een jongetje. En dan
ontstaat er plotseling weer een nieuw idee: want deze popjes lijken eigenlijk best veel op de oude
popjes die ik vroeger maakte bij de prentenboeken van Elsa Beskow! Zou het niet leuk zijn om een
mini Pippi popje te maken? Vergezeld van Annika en Tommy? Of een nieuwe Pelle of Olle? Of de
kabouterkinderen die ik vroeger maakte in een nieuwe versie te maken? Kabouterkinderen 2.0. En
opeens schiet me ook weer Niels Holgersson te binnen. Vroeger maakte ik die van een touwpopje,
maar nu gaat het een echt popje worden. Met weer een paar ganzen erbij (Maarten en Akka), en
Smirre, de vos En dan stop ik ze in koffertjes. Verhalenkoffertjes!

Op dit moment worden de popjes alleen nog in cursusverband gegeven. Op de website kun je daar
alles over vinden. In 1 dag maak je een popje naar keuze. Je krijgt bij de cursus ook de patronen
voor kleertjes en natuurlijk een koffertje!

Haarband.
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Het Midsommar-feest wordt in Zweden nog uitbundig gevierd. Met het versieren en opzetten van
de "majstång" en dan eromheen dansen met de bekende liedjes over de kleine kikkers, de
muzikanten of de jonkvrouw die uit dansen gaat. Daarna is er natuurlijk lekker eten, met haring en
verse aardappelen en uiteraard een aardbeientaart als toetje.
Op Midsommardagen worden er midzomerkransen in het haar gedragen, ook door de mannen.
De nieuwslezeres en de weerman doen hier vrolijk aan mee en dat zou ook het nieuws bij ons in
het algemeen erg opfleuren.

Onderstaand voorbeeld is gemaakt voor de pop, maar kan makkelijk worden vergroot voor een
kinder- of volwassen hoofdomtrek. Je kunt het borduurwerk vergroten, maar je kunt ook twee rijen
borduurwerk naast elkaar maken.
Haarband: neem een reep vadmal in een kleur naar keuze. Voor een pop kun je ook breed biaisband
nemen. Als het om een (plastic) diadeem moet passen, knip dan 2 delen, neem dan de maat van de
diadeem en knip er aan alle kanten 0.7 cm (1 naaivoetje) bij aan.
Teken het gewenste patroon erop, of borduur uit de losse hand. Bepaal dan waar je de bloemen
gaat borduren en borduur er later een groene bladslinger tussendoor.
Je kunt borduren met (gemêleerd) wollen garen of voor de bloemen ook zijdelint gebruiken.
Afwerking:
- bij biaisband: naai er met de hand een 2e stuk biaisband tegen aan (overhandse steekjes op
de rand). Naai op de uiteinden een (druk)knoopje, stukje klittenband of een stukje elastiek
tussen beide delen.
- bij een plastic diadeem: leg beide delen met de goede kanten op elkaar. Naai rondom vast,
maar laat op het breedste stuk een deel open op te keren. Keer, doe de diadeem erin en
naai het laatste stuk met de hand dicht.

Påskris.
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Påskris (paastakken) zijn in Zweden takken (vaak berk) die versierd worden met gekleurde
veertjes. Soms worden er ook nog versierde eieren, kuikens en papieren bloemen in gehangen.
Ook worden kleine struikjes in de tuin vaak versierd met gekleurde veertjes. Een moderne
(duurzamere) variant is om de takken te versieren met bolletjes gekaarde wol in allerlei kleuren.
Een instructiefilmpje zie je hier

Wafeldag 25 maart
Wafels waren al voor de vikingtijd een populaire lekkernij, die vooral op tafel kwam om te vieren
dat lente eindelijk was aangebroken. Het is nog steeds een geliefd toetje.
Hoe vier je wafeldag dan? Dat is niet zo moeilijk. Je bakt wafels volgens het onderstaande recept,
liefst in een wafelijzer met hartjesvorm. Je belegt ze royaal met jam, sylt, en slagroom, grädde, en
eet er zoveel je lust. Calorieën, koolhydraten, suikers, vetten? Who cares, het is feest vandaag!
Wafels worden in Zweden niet alleen op 25 maart gegeten trouwens. Het is een geliefd gerecht op
kinderfeestjes en veel Zweden eten het zelfs wekelijks.

Recept wafels
recept voor 8 wafels
3.5 dl meel (210 gram)
100 gram boter
2 dl. Melk
2,5 dl water
3 theelepels bakpoeder
Snufje zout
Meng meel en bakpoeder en
snufje zout. Voeg melk en water
toe. Roeren / mixen. Voeg dan de
boter toe. Goed roeren of mixen.

Spelletjes

20

Slakkenrace
Nodig: 1 speelveld met vakjes, 6 slakken in verschillende kleuren, 2 kleurendobbelstenen.
Zelf maken: maak het speelveld
van karton, vilt, een geborduurd
veld etc. Maak 6 x 9 vakken.
Slakken: een handig iemand snijdt
ze van hout, je kunt de slakken
ook vilten (of met de viltnaald
werken) of wikkelen van een
pijpenrager. Je kunt ook
slakkenhuisjes zoeken en in de
kleuren van de dobbelsteen
verven.
Zes slakken houden een (hard)loopwedstrijd. In tegenstelling tot de meeste andere spellen
controleren de spelers niet elk een slak van een bepaalde kleur, maar ieder speelt met alle
slakken. Je kunt met één of met twee dobbelstenen spelen.
Eén of twee kleurendobbelstenen bepalen welke slakken vooruit kruipen. Als de speler aan de
beurt rood en blauw dobbelt, dan worden de rode en de blauwe slak elk één veld vooruit
geschoven. Bij twee gelijke kleuren op de dobbelsteen verplaatst de bewuste slak zich twee
velden. De slak die als eerste over de meet komt, is de winnaar van de race.
Extra spelregel: er wordt gewoon verder gespeeld en wie de laatste slak over de eindstreep
schuift, wint ook de race. Hierdoor blijft de spanning aanwezig en hopen de andere spelers ook
nog te kunnen winnen. Deze eenvoudige tweede spelregel maakt dit een boeiend spel voor
kleuters.
Het Molenspel.
Het molenspel is een van de oudst bekende spellen en bekend in meerdere Europese landen
onder verschillende namen: Nine Men Morris, Mühle, Mill en Merrelles.
Het speelbord is aangetroffen in een dakplaat van een tempel in Egypte, die omstreeks 1400 voor
Christus werd gebouwd. Ook bij opgravingen in Troje en in Ierland zijn afbeeldingen van het spel
gevonden. Eeuwen later gebruikten ook de Vikingen hetzelfde speelborddiagram.
Het huidige speelbord is precies hetzelfde als dat van eeuwen terug.

Speelbord van het molenspel.

Steen aangetroffen in de Martinikerk in Groningen
(laat Middeleeuwen)

Spelregels
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Het spel heeft twee spelers, elk van de spelers krijgt negen pionnen, de één zwart, de ander wit.
Het spel wordt gespeeld op de 24 punten (kruisingen en hoeken van de lijnen) op het speelbord.
Er wordt geloot voor de eerste beurt.
Spelverloop
Doel van het spel
Zorg dat je tegenstander minder dan 3 stenen overhoudt of dat je tegenstander niet meer kan
zetten. Er zijn drie fases in het spel (plaatsen en verplaatsen). In elke fase kun je stenen van je
tegenstander verwijderen als je 3 op een rij maakt (horizontaal of verticaal), dit wordt een molen
genoemd. Elke keer als je een molen vormt, mag je een steen van je tegenstander verwijderen
(behalve als deze onderdeel van een eigen molen is, tenzij alle stenen van je tegenstander
onderdeel van een molen zijn).
De drie fasen:
Het zetten - Per beurt mag een speler één pion plaatsen op de punten (kruisingen en hoeken van
de lijnen)
Het verschuiven - de pionnen kunnen worden verschoven: de pionnen mogen over een lijn op een
aangrenzend vrij punt geplaatst worden. Het is de bedoeling om bij het plaatsen en verschuiven
van de pionnen een zogenaamd "molentje" te maken. Dat wil zeggen drie pionnen, van de eigen
kleur, op een rij (aangrenzende punten op een lijn). Op het moment dat een speler een "molentje"
maakt, mag hij een pion van de tegenstander uit het spel nemen, te beginnen met stenen die "los"
staan. Dat wil zeggen: pionnen die in een "molentje" staan, mogen niet worden verwijderd, als er
nog stenen staan die geen deel uitmaken van een "molentje". Een pion die is verwijderd, kan niet
worden teruggebracht in het spel.
De eindfase - zodra een speler nog maar drie pionnen heeft, mag hij met zijn pionnen "springen":
de speler mag nu per beurt een pion naar willekeurig welk punt laten springen. Men kan een
"molentje" openen door een van de drie pionnen eruit te schuiven. Wordt die pion later weer
teruggebracht, dan is er weer een "molentje" ontstaan en mag er weer een pion van de
tegenstander worden weggenomen.
Het spel is afgelopen wanneer een speler nog maar twee pionnen overheeft of wanneer een van
de spelers geen verschuivingen meer kan doen vanwege een blokkade door zijn tegenstander.
Als beide spelers nog maar 3 pionnen hebben dan heeft men 10 beurten om te winnen, anders is
het gelijkspel.
Boter, kaas en eieren.

Hier een leuke variant gemaakt van vadmal. Het speelbord is gemaakt van 9 aan elkaar
gefestonneerde of gezigzagde lapjes. De kruisen en rondjes zijn op elkaar gestikt / gefestonneerd.
Je hebt de kruisen of de cirkels. Zet bij toerbeurt een van jouw vormen op het bord. Wie er het eerst
drie op een rij heeft (horizontaal, verticaal of diagonaal) heeft gewonnen.

Tenslotte
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In 2017 ben ik begonnen met het uitgeven van digitale magazines. De reden is, dat ik veel kennis
heb op het gebied van wol, vilten, verven, borduren en poppen maken. En natuurlijk ook van
Scandinavië, met name van Zweden.
Het plan om een boek uit te geven is om verschillende redenen niet doorgegaan. Maar met de
digitalisering van de maatschappij zijn de digitale magazines wel haalbaar. Bovendien wordt het
werk nu opgesplitst in behapbare stukjes en kan ik naar hartenlust allerlei technieken en ideeën in
een thema verwerken.
Regelmatig komt er een nieuw nummer bij. De oude nummers blijven voorradig en bestelbaar. De
gekozen thema’s verouderen niet, dus de nummers blijven actueel. Zo nu en dan zal er best eens
iets worden aangepast.
In dit magazine heb je een klein voorproefje gehad van een digitaal magazine.
De themanummers bevatten altijd achtergronden, ideeën en inspiratie, patronen en recepten. En
veel foto’s.
Ben je nieuwsgierig geworden? Bestel dan hier de al verschenen nummers.
Wil je uitgebreid kennis maken met de hierboven beschreven technieken? Kom dan eens een cursus
volgen in de techniek van jouw voorkeur. Of doe mee met een creatieve week. Daarin worden
verschillende technieken gecombineerd en werken we aan de hand van een thema.
Het cursusprogramma vind je hier.
Alle nieuwe nummers en nieuwe cursusprogramma’s worden vermeld in de nieuwsbrief.
Rest mij nog te zeggen dat je ook mee kunt op een textielreis naar Scandinavië. Het actuele
reisprogramma vind je hier.

Tusen tack! (duizendmaal dank) dat je interesse hebt getoond in het
Blomsterstuga en heel graag tot ziens bij een van onze activiteiten!
Dita Blom

Materialen en boeken over het Zweedse borduren zijn te koop
bij Blomsterstuga in Loppersum of in de webwinkel.
Boeken:
© Dita Blom
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