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Benodigd materiaal:
Tempex bal
Spelden met glazen kop
Papieren linialen
Garen in verschillende kleuren

Benodigd gereedschap:

Schaar

Basisinstructies Temari
Voorbereiding:
Papieren liniaal uitknippen, die je van te voren uit een Temari boek of 
iets dergelijks nagetekend hebt.

Bal omwikkelen:
Voor het borduren omwikkel je de tempex bal 
met naaigaren - houd de bal in de ene hand 
en omwikkel hem stevig met je andere hand. 
Zorg ervoor dat de draden niet precies evenwijdig aan elkaar liggen en je 
steeds weer van richting veranderd. Wanneer de tempex bal niet meer 
zichtbaar is, knip je het uiteinde van de draad af en hecht deze af tus-
sen de draden. 
Tip: Als je donker naaigaren gebruikt, verf je de bal van te voren met 
donkere acrylverf, zodat de witte tempex bal niet door de draden zicht-
baar is.

De bal in segmenten opsplitsen:

1. Eerst zoek je naar een zogenaamde „Noordpool“ op de bal. Steek 
een zwarte speld met een glazenkop door het nulpunt van een papie-
ren liniaal. Deze steek je vervolgens in de tempex bal.

2. Span de papieren liniaal stevig rond de bal. Het einde 
van de papieren liniaal leg je parallel naast de eerste zwarte 
speld op. Een tweede zwarte speld steek je precies aan het 
uiteinde van de omtrek in. De eerste speld eruit trekken, 
de liniaal met de gaatjes precies over elkaar leggen en de 
tweede zwarte speld precies door de voorgestoken gaten in 
de bal steken. Nu heb je nog maar een zwarte speld die de 
Noordpool markeert.
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3. Halveer de omvang en markeer hem precies op deze plaats 
met een witte speld. D.w.z. als je bal een omtrek heeft van 25 
cm, steek je een witte speld op 12,5 cm in de bal.

4. Bij verdere segmentindelingen, volgens de respectie-
velijke instructies, worden 1 tot 4 verdere papieren linialen 
precies op het nulpunt (exact op de middellijm van de band) 
doorgestoken - alle lijnen op de zwarte speld opprikken. 
Aan het eind leg je weer alle gemarkeerde linialen over el-
kaar en steek je de speld met zwart glazen kop erin. Zorg 
ervoor dat je slechts een Noordpool hebt.

5. Met een speld met witte glazen kop, alle linialen in het 
midden van de omtrek inprikken. De eerste liniaal strak 
spannen, om de bal leggen en de zogenaamde „Zuidpool“ 
markeren.

6. De andere helft van de lini-
aal en de tweede liniaal op de-
zelfde manier aanbrengen. Nu 
liggen op de Zuidpool alle drie 
de lijnen in het midden van de 
omtrek. Nu heb je op de Zuid-
pool een witte speld en op de 
Noordpool een zwarte. 

Basisinstructies Temari
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7. Nu moet je de evenaar bepalen. Hiervoor moet je de omtrek door 4 
delen, een verdere liniaal bevestig je nu aan de al bestaande liniaal met 
een paarse speld, prik weer bij de 0 op de liniaal in. De volgende paarse 
speld breng je op hetzelfde manier aan. Waar de linialen in worden ge-
stoken, hangt van de gewenste indeling af.

8. Bij veel patronen wordt de afstand tussen de pool en de evenaar 
nog op de helft gemarkeerd. Hiervoor gebruik je weer spelden in ver-
schillende kleuren, bijvoorbeeld rood.

De linialen moet je nog voor het spannen van het leidgaren voorzichtig 
afscheuren, daarbij mag je de spelden in geen geval verwijderen. De li-
niaal op de evenaar kan echter zolang blijven, totdat het grondpatroon 
geborduurd en afgewerkt is, en mag pas daarna worden verwijderd.

Spannen van het leidende garen:
Met leidgaren worden afzonderlijke segmenten verticaal van een pool naar de andere en hori-
zontaal rond de evenaar ingedeeld. Van dit leidpatroon uit worden de basispatronen geborduurd. 
Vaak worden voor leidgarens, garens in goud of zilver gebruikt. 

1. Rijg het leidgaren in een spitse borduurnaald en maak aan het 
einde een knoop. Voor het spannen van het leidgaren 3 - 4 cm ver-
wijderd van de pool insteken en precies naast de pool weer uitsteken. 
Het garen goed aantrekken.

2. De knoop met een stompe naald tussen de draden naar onder duwen, 
zodat hij niet meer zichtbaar is. Het garen strak van de ene pool naar 
de volgende spannen, steeds langs de witte en rode spelden. Van daar 
uit, weer langs de speld terug naar de beginpool spannen. Werk zolang 
verder, tot alle leidgarens gespannen zijn. Voordat het leidgaren voor de 
laatste keer naar een pool gespannen wordt, het midden van het garen 
met een of twee kruissteken vast zetten. Het garen een laatste keer 
strak naar de eindpool spannen en eveneens met twee kruissteken vast 
zetten. Voor het afhechten rechtstreeks aan de naald insteken, de naald 
ver onder de spandraden trekken en daarna afknippen.

Basisinstructies Temari
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4. Na de laatste Temari-steek de draad naar rechts leggen en naast de 
laatste steek insteken. Onder het leidgaren en wikkeldraad naar links 
zo uitsteken, dat zich de uitsteekplaats onder de laatste draadreeks 
bevindt, daar de draad kort afknippen.

Heeft men nieuw garen nodig, bijvoorbeeld voor het wijzigen van een 
kleur, hecht het einde van het garen dat niet meer nodig is af, zoals 
beschreven. Het nieuwe garen zo aannaaien, als het onder stap 1 wordt 
beschreven.

Borduren van de bal
1. Het gewenste garen door een lange, scherpe borduurnaald trekken 
en het einde van een knoop voorzien. Parallel rechts naast een gouden 
leidgaren insteken en direct naast de rode speld - tussen de evenaar en 
de pool – links weer uitsteken. De knoop met een stompe naald tussen 
het naaigaren schuiven, die met de bal omwikkeld werd. Het garen boven 
de naald naar rechts leggen.

2. De bal tegen de klok in 180° draaien. Nu de eerste Temari-steek 
bewerken. Daarbij met de duim borduur- en leidgaren stevig aandruk-
ken, het garen over de rode speld leggen en van rechts naar links (net 
boven de speld) de borduurnaald horizontaal onder het leidgaren en ca. 
twee tot vijf wikkeldraden doortrekken. Voorzichtig strak trekken.

3. Het garen weer naar rechts leggen, de bal 180° draaien en het 
garen precies parallel aan het leidgaren met de vinger glad strijken. 
Het garen is nu terug bij het beginpunt. De volgende Temari-steek 
precies hetzelfde over de naald de gelegde draad horizontaal van 
rechts naar links borduren, daarbij het garen weer strak aantrekken. 
En de eerste rij is al verwerkt.

Zo volgens de desbetreffende instructies doorwerken. Let er daarbij op, dat het garen na elke 
steek weer langs de voorste rij aan de insteekplaats terug te leggen is. Goed aantrekken en de 
koop met de vinger glad strijken. De afstand van steek naar steek is ca. 1 - 2 mm.

Basisinstructies Temari
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Om de pool borduren:
1. Werk met een stompe borduurnaald. Het door een knoop voorziene 
garen onder het wikkeldraad insteken en links van het leidgaren weer 
uitsteken. Over dit leidgaren en het volgende leidgaren spannen, de 
naald van rechts naar links onder het leidgaren doorvoeren, daarbij niet 
door de wikkeldraden steken. 

2. Het garen weer naar rechts leggen en zolang verder werken, tot 
het gewenste aantal ronden afgewerkt is. Het einde van het garen 
onder de borduurrijen door de wikkeldraden naar het andere einde 
doorsteken en zo afknippen, dat het einde van het garen niet meer 
zichtbaar is.

Garen spannen:
1. Bij het spannen het garen van een knoop voorzien. Het garen door 
het wikkelgaren steken, bij een evenaar speld uitsteken.

2. Langs de evenaarspelden strak spannen, precies aan de uitsteek-
plaats in het garen steken en onder de wikkeldraden trekken.

3. Als er meerdere rijen naast elkaar moe-
ten worden gespannen, direct rechts c.q. links 
naast de evenaarspeld beginnen, de rijen op dezelfde zijde spannen, dan 
onder de gespannen rij door naar de andere kant van de evenaarspeld 
steken en weer langs de speld spannen.

Basisinstructies Temari



N° 100.550

©
 A

du
is

com

A

B

C D
E

F

G

H
A

B C

D E

F

Knutselidee

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Temari - kruissteek:
Er worden vaak, rond de evenaar gespannen rijen geborduurd. Deze 
ofwel met Temari - steken direct langs de spandraden borduren of 
met 1 tot 1,5 cm afstand borduren.

Sterren borduren: 
Sterren kunnen met dezelfde of verschillende lengtes, met twee of 
meerdere steken worden geborduurd.

1. De sterlengte met een speld markeren. Een tot een lus, in de ge-
wenste lengte, geknoopte lus bevestigen. Deze als passer gebruiken en 
de gewenste eindpunten met een speld markeren.

2. Het met een knoop voorziene garen met een steek onder de wik-
keldraden trekken. De naald komt er bij A uit en wordt met een wil-
lekeurig lange spansteek naar B gevoerd. Onder draden naar C weer 
uitsteken en bij D weer insteken, daarbij de naald over de bestaande 
steken voeren, telkens in het midden kruisen. Bij een meervoudige ster 
het garen onder E voeren, boven naar F, onder naar G en boven naar H. 
Hier het garen ofwel met een steek onder de draden afhechten of de 
kruispunten nog met een extra steek vastzetten en dan pas afhechten.

Gestippelde lijn: garen 
niet zichtbaar c.q. op 

de achterkant
A = begin, steek van 

de achterkant
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