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UW EIGEN FOTO ALS BORDUURPATROON 

Dankzij Borduurgigant bent u nu in staat om uw leukste of meest dierbare foto om te zetten 

in een uniek borduurwerk. 

 

 

 

Is elke foto geschikt om te borduren? 

Wij kunnen elke foto, een pasfoto of affiche, voor u in een telpatroon omzetten. Voor de meeste foto’s 

kunt u het standaard formaat kiezen: 120×180 kruisjes. Als de foto echter veel details bevat, 

bijvoorbeeld een familiegroepsfoto, dan kunt u beter een groter formaat kiezen: 180×240 of 240×320 

kruisjes. Hoe groter het aantal kruisjes, des te gedetailleerder het borduurwerk. 

Hoe groot wordt uw borduurwerk? 

De uiteindelijke afmeting van uw borduurpatroon hangt af van: 

• het aantal kruisjes van het telpatroon 

• de stof waarop u borduurt 

Gangbaar is stof met 10 weefseldraden per cm. U borduurt over 2 weefseldraden, dat is 5 kruisjes per 

cm. Een patroon van 120×180 kruisjes wordt dan 24×36 cm. Natuurlijk kunt u ook voor andere stof 

kiezen, bijvoorbeeld 8 weefseldraden per cm. Het resultaat wordt dan 30×45 cm. 

Standaardafmetingen voor telpatronen (gebaseerd op 10-draads stof), bij de uitvoeringen 

met Aidastof 5.5 kruisjes/cm, : 

• 120×180 kruisjes (24×36 cm.) (Aida 5.5 = 22x33 cm.)  

• 180×240 kruisjes (36×48 cm.) (Aida 5.5 = 33x44 cm.) 

• 240×320 kruisjes (48×64 cm.) (Aida 5.5 = 44x58 cm.) 

• ook andere afmetingen zijn mogelijk. 
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Kan ik ook een gedeelte van een foto borduren? 

In plaats van de hele foto kunt u ook een gedeelte laten omzetten. 

Bijvoorbeeld alleen het gezicht. Bovendien zijn diverse veranderingen mogelijk, zoals het veranderen 

van kleuren, het weglaten van de achtergrond of een compositie van meerdere foto’s. 

Wel geldt voor sommige ingewikkelde veranderingen een meerprijs. 

 

Zwart-wit of bruintinten? 

 

 

  

 

 

Oude zwart-wit foto’s geven het mooiste resultaat als u deze gaat borduren in grijstinten of in 

nostalgische bruintinten. Indien gewenst kunnen kleurenfoto’s ook omgezet worden in zwart-wit of 

bruintinten. Eventueel kunnen uw foto’s in een klassieke ovale vorm afgedrukt worden. 
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Een compleet pakket? 

 

 

 

U kunt ook kiezen voor een compleet borduurpakket: telpatroon, garen (6 draads DMC splijtzij), naald 

en linnen. Hiermee kunt u direct aan de slag! Zo’n compleet pakket is ook uitstekend als origineel 

cadeau! 

 

Er hangt op onze kinderkamer een leuke poster van Donald Duck, mag dat? 

 

Helaas kunnen we geen afbeeldingen omzetten waar auteursrechten op rusten. Of u moet ons 

schriftelijke toestemming van de copyrighthouder kunnen overleggen. 

 

Indien het resultaat niet naar uw zin is dan maken wij altijd gratis een nieuw patroon. 

 

 

Hoe te bestellen? 

U maakt uw keuze voor de afmetingen, pakket of patroon, kleur, bruintinten of zwart-wit. Bij het 

artikel van uw keuze scrolt u dan naar beneden naar “PRODUKTMAATWERK” en klikt dan op “kies 

bestand”. U upload daarna uw foto als jpg bestand van maximaal  1500 Kb daarna kunt u in het 

daaronder staande tekstvak eventuele aanvullende wensen kenbaar maken en klikt daarna op 

“Opslaan” Daarna kunt u het product in uw winkelwagen plaatsen. 



Om een goed resultaat te krijgen wordt elke foto individueel bewerkt. Het omzetten van de foto naar 

een telpatroon is dus geen kwestie van een 'druk op de knop'. 

Als we zelf twijfelen over het resultaat nemen wij daarover contact met u op. 
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Telpatronen kunnen doorgaans binnen een week gemaakt worden. Voor complete pakketten komt daar 

gemiddeld een week bij. 

 

Zodra we het product klaar hebben krijgt u van ons:  

• een overzichtelijk borduurpatroon met een tabel van de passende DMC kleuren 

• een kleurenafdruk van het te verwachten eindresultaat 

• een indicatie van de uiteindelijke afmetingen van uw borduurwerk 

• indien van toepassing: uw eigen foto retour 

 

Mocht uw foto ongeschikt blijken voor een mooi resultaat, dan annuleren we uw order en 

wordt het betaalde bedrag teruggestort. 

 

Een aantal borduurideeën: 

• een huwelijksfoto 

• een familielid 

• een kleinkind 

• het ouderlijk huis 

• uw lievelingsdier 

• een mooie landschapsfoto 

• een eerste kindertekening 

• een monumentaal gebouw 

• foto’s uit de oude doos in traditionele bruintinten (eventueel in ovaal) 

• een familiewapen 

• enzovoort… 
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Prijsoverzicht, geldig vanaf 1 januari 2021:  

Afmetingen Telpatronen 
Pakketten inclusief 

garen, naald en stof 

t/m 120×180 kruisjes (24×36 cm) € 32,50 € 84,50 

t/m 180×240 kruisjes (36×48 cm) € 49,50 € 108,50 

t/m 240×320 kruisjes (48×64 cm) € 57,50 € 138,50 

groter dan 240×320 kruisjes Zie website of prijs op aanvraag 

Prijzen zijn inclusief btw. 

Het bedrag dient bij vooruitbetaling voldaan te worden omdat het om gepersonaliseerde bestellingen 

gaat. 

De eventuele verzendkosten kunt u vinden op de site, Home pagina, onderaan, onder “informatie” en 

dan onder ”verzendkosten”. 

 

 

 


