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9 PRAKTISCHE 
DESIGN TIPS VOOR

‘THE PERFECT BADGE’

Enkele handige tips & tricks

van de iBadge borduurspecialisten



EN OF HET DE MOEITE LOONT
OM DEZE TIPS TE LEZEN!

Tof dat je overweegt om geborduurde badges te laten maken. Voor welke gelegenheid of 

marketingactie je ze ook wil gebruiken, je zal je de keuze zeker niet beklagen. Een mooie 

geborduurde badge trekt immers altijd de aandacht en laat steeds over zich spreken. Niet 

alleen door de personen die de badges zullen dragen trouwens…

HET ZIT ALLEMAAL IN JE HOOFD?

Heb je best een duidelijk beeld in je hoofd van de tekening die op je badge wil laten 

borduren? Super! Een goed idee vinden, was het moeilijkste deel van je opdracht. Nu 

moeten we dat idee alleen nog verfijnen tot een technisch realiseerbaar ontwerp waarbij die 

tekening optimaal tot haar recht komt. Dat is namelijk net de uitdaging. Je houdt vooraf best 

rekening met enkele valkuilen die je knappe ontwerp in gevaar kunnen brengen. Je wil toch 

dat je badge niet alleen opvalt, maar ook duidelijk herkenbaar en leesbaar is? Ook vanop 

een zeker afstandje? Wel… Wij zijn er klaar voor om je al onze tips & tricks te verklappen.

WAT JE MAG VERWACHTEN? HEEL VEEL!

Geen grote geheimen of ingewikkelde richtlijnen in deze gids, wel concrete do’s en don’ts 

waaraan je je voorontwerp kan aftoetsen. Dat klinkt misschien verdacht eenvoudig, maar de 

resultaten van zo’n oefening zijn vaak uitermate verrassend. Kijk maar eens naar deze 

voor-en-na voorbeelden en beslis zelf welke versie jij telkens zou verkiezen.

OVERTUIGD?
DAN GAAN WE AAN DE SLAG!

                             Like ons op Facebook & Instagram

                    of pin je badge op Pinterest!c f g

https://www.facebook.com/ibadge.be
https://www.instagram.com/ibadge/
https://nl.pinterest.com/ibadgeCOM/


9 DO’S EN DON’TS VOOR EEN
VOORTREFFELIJK BADGE ONTWERP

TIP 1  THINK OUTSIDE OF THE BOX
Je hoeft niet binnen de lijntjes te blijven. In tegendeel! Afwijken van de klassieke rechthoek 

of cirkelvorm is net een heel goed idee om je badge nog meer te doen opvallen. Durf gerust 

overlappende onderdelen te combineren in een gewaagde compositie.

TIP 2  KIES VOOR CONTRAST
Zachte kleurovergangen zien er misschien wel fantastisch uit op je computerscherm, maar 

harde kleurcontrasten zijn voor een badge toch een beter idee. Kwestie dat je ontwerp ook 

vanop afstand duidelijk opvalt. Zet dus bij voorkeur lichte voorgrondkleuren op een donkere 

achtergrond of andersom

TIP 3  EEN GOUDEN (D)RAAD
Metaaldraad is een ideale manier om je ontwerp meer contrast en extra bling te geven. Door 

zilver- of goudkleurige garens in je ontwerp te laten borduren, springt je badge meteen in 

het oog. Net zoals dat bij politie emblemen en militaire badges het geval is. De super deluxe 

uitstraling is uiteraard ook mooi meegenomen. 

Let wel: Door de dikte en stugheid van de metaaldraad moeten borduurmachines op een 

iets lager tempo stikken. De langere productietijd en de duurdere garens betekenen een 

meerkost van 20% op de prijs van je badge. Niet de goedkoopste optie dus, maar toch zeker 

een aanrader als je je badge wat meer cachet wil geven.

TIP 4  LIEVER DIK DAN DUN
Dikke lijnen komen veel beter tot hun recht dan fijne lijnen. Een iets dikkere lijn kunnen we 

mooier borduren dus check even alle aflijningen in je badge ontwerp en pas ze aan waar mogelijk.



TIP 5  HOE ZIT HET MET DE LEESBAARHEID?
Er zijn geen bijna beperkingen qua lettertypes. We kunnen zelfs de gekste sier lettertypes 

borduren. Om eventuele tekst op je badge ook vanop zekere afstand leesbaar te houden, 

controleer je wel best vooraf even of je tekst aan volgende criteria voldoet:

• Kort je tekst zoveel mogelijk in. Less is wel degelijk more!

• DRUKLETTERS zijn zeker bevorderlijk voor de
leesbaarheid.

• De ideale minimum hoogte voor lettertekens is 4 à 5
mm, de dikte van de beentjes minimaal 1 mm.

• Plak letters niet te dicht op elkaar, maar geef ze wat ruimte.

TIP 6  SCHRAPPEN IS DE BOODSCHAP!
Ook kleine details kunnen geborduurd worden, maar door de dikte van de garens zien die er 

niet altijd even scherp en duidelijk uit als op je digitale ontwerp. Verwijder alle overbodige 

detail elementen, kort je tekst zo veel mogelijk in en kies desnoods voor een iets groter 

badge formaat om je boodschap de nodige ruimte te geven.

TIP 7  SIZE DOES MATTER AFTER ALL
Copy, cut & paste! Gewoon even je ontwerp op ware grootte afdrukken, uitknippen en op de 

uiteindelijke drager plakken, is een absolute must. Zo kan je je het uiteindelijke resultaat 

duidelijk visualiseren en uittesten of het badgeformaat dat je in gedachten had, volstaat of 

aangepast moet worden. Schaar en papier zijn de beste tools om na te gaan of je ontwerp 

kleiner mag of groter moet!

Dégradé kan niet mooi geborduurd worden. Daarom raden we aan om het 
deel waarin je kleurverloop wil onder te verdelen in gekleurde stroken. Het 
mooiste effect krijg je echter door met effen vlakken te werken.



Uiteraard denk je ook aan je budget en probeer je de badge zo klein mogelijk te houden. 

Gelukkig is er in de laagste prijscategorie voor badges tot 8 cm al heel wat realiseerbaar. 

Toch weegt het minieme prijsverschil voor een iets grotere badge vaak niet op tegen het 

aanzienlijk betere uitzicht en effect. Experimenteer gerust eens met een iets groter formaat 

en herreken daarna de prijs. Die valt ongetwijfeld beter mee dan je had verwacht.

TIP 8  WAT HEEFT JE TESTPUBLIEK

ALLEMAAL TE VERTELLEN?

Heb je je badge aan alle bovenstaande tips afgetoetst en je ontwerp bijgestuurd waar nodig? 

Dan ben je bijna klaar om je badge te laten borduren. Bijna, want je gaat toch eerst je 

ontwerp ter nazicht voorleggen aan een kritisch testpubliek? 

Neem terug schaar en papier bij de hand en plak je verbeterde ontwerp op ware grootte op 

je outfit, rugzak of pet. Zo maak je het vrienden, collega’s of clubgenoten gemakkelijk om 

feedback te geven. Je kan daarna nog altijd je ontwerp bijsturen tot het helemaal perfect is. 

Je kan natuurlijk ook onze borduurspecialisten inschakelen om je ontwerp eens met een 

kritische blik te bekijken. iBadge zaakvoerders Katrien en Mark maken al meer dan 20 jaar 

geborduurde badges en weten perfect hoe een ontwerp te verbeteren om er de perfect 

patch van te maken. De kennis en expertise is er, dus gebruik ze!

TIP 9  FOTOSCAN 
Tot nu toe heb je altijd je eigen ontwerp afgedrukt, uitgeknipt en opgeplakt. Je kan echter 

ook een fotoscan laten maken van je design die je een nog duidelijker beeld geeft van hoe 

je uiteindelijke badge er zal uitzien. Zo’n foto scan is een hyper realistische digitale proef 

waarbij je ontwerp al effectief  als geborduurde badge is uitgewerkt.

Voor een foto scan betaal je 20 euro, maar dat bedrag krijg je terug als je effectief een bestel-

ling plaatst. Eigenlijk is zo’n foto scan dus gewoon gratis. Je moet alleen maar even je ontwerp 

opladen en dan krijg je enkele dagen later een digitale voorstelling toegestuurd. Opgelet: de 

levertermijn van je bestelling wordt met 1 week verlengd als je voor deze optie kiest. Tijdig 

beginnen ontwerpen en zo’n foto scan aanvragen is dus de boodschap!



ONTWERP SOFTWARE 

Inspiratie nodig? Like it? Pin it!

Op de iBadge Facebook pagina kan je voorbeelden van eerder gerealiseerde badges 

terugvinden, maar bezoek zeker ook eens de iBadge Pinterest pagina, want daar vind je er 

nog veel meer. Pin trouwens gerust je favoriete voorbeelden in een eigen Pinterest bord 

zodat je tijdens de ontwerpfase nog eens af en toe kan piepen. 

Geen digitaal tekenprogramma?

Online ontwerp programma’s

Geen Photoshop licentie of is het de allereerste keer dat je een digitaal ontwerp maakt?

No stress! Er zijn wel enkele websites waar je vrij eenvoudig en helemaal gratis een digitaal 

ontwerp kan maken. 

Eéntje daarvan bevelen wij graag aan: maak gebruik van www.canva.com en download bij 

finalisering een .jpg bestand waarmee je perfect online je bestelling bij iBadge.com kan plaatsen. 

Canva is erg gebruiks- en budgetvriendelijk!

AAN DE SLAG!
Nu is het aan jou. Laat je creativiteit de vrije loop en ontwerp een knaller van een badge. 

Als je helemaal tevreden bent van het resultaat, kan je het digitale bestand opladen bij 

iBadge.com en je bestelling plaatsen.

https://www.facebook.com/ibadge.be
https://nl.pinterest.com/ibadgeCOM/
https://www.ibadge.com/nl


badge your
moments

badge your 
style

badge your
function

badge your
brand

Just remember you can always
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                             Like ons op Facebook & Instagram

                    of pin je badge op Pinterest!c f g

https://nl.pinterest.com/ibadgeCOM/
https://www.facebook.com/ibadge.be
https://www.instagram.com/ibadge/

