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Lijkt dit je een fantastisch project om te maken, maar heb je geen ervaring met punchen? Geen enkel probleem! Ook voor
ontwerpster Renata was dit de eerste keer en WAUW... we kunnen niet anders zeggen! Niets is onmogelijk en wij helpen
jou hierbij door stap-voor-stap uitleg te geven over de werkwijze.
Benodigdheden
Binnenkussen 40x60cm, art. 026.4060
ReStyle Uni stof 150cm, art. 069.9050 kleur 856
Durable Cosy fine, art. 010.67
Kleur: 2230 Darkbrown, 2172 Cream, 342 Teddy en 343 Warm taupe
ReStyle Borduurring 45cm, art. 084.QR45
Gütermann Textiellijm HT2 30g, art. 002.613611
Durable Punchnaald verwisselbaar, art. 020.1079
Opti rits S43 40cm, art. 001.5595.40 kleur 886
Prym Breimolen Comfort Twist, art. 022.624181
Gütermann Garen Polyester 200 meter, art. 002.748277 kleur 722
Overige benodigdheden
Wit (kleermakers)krijt
Naaimachine
Knopspelden
Strijkijzer
Meetlint
Potlood
Schaar
Papier
Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Stap 1: We beginnen bij dit kussen met het punch-gedeelte. Teken op de stof een rechthoek van 38x58 centimeter.
Let op: houd langs de tekenlijn wel genoeg stof over en knip de rechthoek nog niet uit! We moeten namelijk de stof nog
gaan spannen in de borduurring en hebben hier meer stof nodig, aangezien de borduurring een diameter heeft van
45 centimeter.
Stap 2 (foto 1,2): Binnen het rechthoek gaan we aan de slag met het tekenen van het zigzag-patroon met (kleermakers)
krijt. We beginnen met het tekenen van het zigzag-patroon op 7 centimeter vanaf de korte kantlijn die je zojuist hebt
getekend. Bepaal op deze lijn (dus op 7 centimeter vanaf de kantlijn) het middelpunt van de hoogte van het kussen (de
helft van 38 centimeter, dus op 19 centimeter vanaf de tekenlijn) en plaats hier een stip met het (kleermakers)krijt.
Dit is het beginpunt waaruit het zigzag-patroon getekend gaat worden.

De punten van de zigzag komen op 6 centimeter afstand van elkaar, zoals te zien is op de patroontekening (wij hebben
het als extra duidelijkheid op papier uitgewerkt, maar jij kunt gelijk op de stof tekenen). Als je de eerste zigzag-lijn af hebt,
kan je daarna telkens op 1,5 centimeter vanaf de eerste lijn de nieuwe lijnen tekenen. In totaal heb je straks zes zigzaglijnen en dus vijf zigzag-delen getekend (zie tekening zigzag-patroon op pagina 4).
Stap 3 (foto 3): Nu het patroon op de stof is getekend, gaan we de stof spannen in de borduurring. Zorg dat de stof goed
stevig wordt aangetrokken, zodat de spanning goed genoeg is om straks te gaan punchen.
Stap 4 (foto 4 t/m 7): Begin met het punchen van de eerste/buitenste lijn in kleur Dark brown. Houd hierbij per
steek door de stof ongeveer 0,5 centimeter afstand, anders gaat de stof scheuren en krijg je een groot gat. Steek de
punchnaald helemaal naar beneden, zodat je niet verder kan. Houd aan de voorkant het lusje vast en steek dan de
volgende erin. Als je dit regelmatig doet, zie je aan de voorkant een mooie lijn lussen komen zoals te zien is op foto 7.
Dit doe je uiteindelijk met vier rijen per kleur. Tip: span tussendoor regelmatig je stof opnieuw, zo punch je het fijnst.
Stap 5 (foto 8): Haal de stof na het punchen uit de borduurring en knip de rechthoek uit. Let op: knip 1 centimeter extra
langs de tekenlijn voor het stikken van de naad zoals te zien is op de foto (uiteindelijk krijg je dan een lap van 40x60cm).

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Stap 6 (foto 9,10): Om ervoor te zorgen dat de lusjes goed blijven zitten, gaan we de achterkant van het punch-werk
insmeren met textiellijm. Om het garen goed op zijn plek te houden plakken we vervolgens een stuk stof over het
ingesmeerde garen heen. Knip hiervoor een stuk stof van ongeveer 41x30 centimeter en plak het op de ingesmeerde
garen. Daarna lock je rondom het gehele voopand af, met daartussen de stof die je gebruikte om de lusjes mee vast te
plakken.
Stap 7: Knip 2 lappen van 21x60 centimeter uit en lock rondom af met een lockmachine.
OF: Knip 2 lappen van 21x60 centimeter uit en zigzag de randen af met een naaimachine.

Stap 8 (foto 11,12): Bij dit kussen zal de rits op het midden van de achterkant geplaatst worden. Zo gaan we de twee
lappen die we zojuist geknipt hebben aan elkaar verbinden door het inzetten van een blinde rits. Speld één kant van de
rits op 9 centimeter vanaf de kant vast met knopspelden met de goede kant naar beneden op de rand van de lap stof.
Stik met een speciale rits-voet de rits zo dicht mogelijk tegen de tandjes aan vast.
Stap 9 (foto 13): Vervolgens gaan we de andere kant van de rits vastzetten: Speld met knopspelden de rits aan de andere
lap stof, ook 9 centimeter van de kant zodat de rits precies gelijk komt zoals bij de andere kant. Stik dan weer zo dicht
mogelijk tegen de tandjes aan.
Stap 10 (foto 14 t/m 16): Stik de naadjes vanaf de hoeken tot de rits dicht, dit doe je met een speciaal ritsen-voetje zodat
je zo dicht mogelijk bij de rits kan komen. Strijk de naadjes netjes open met de strijkijzer en stik de uiteinden op de naden
vast.
Stap 11 (foto 17): Nu we de voor- en achterkant van het kussen afhebben, gaan we de kussenhoes rondom dichtstikken.
Maak de rits open (anders kan je de hoes strakt niet keren) en leg de goede kanten van de stof op elkaar. Speld
vervolgens met knopspelden de twee panden aan elkaar vast. Pak daarna de naaimachine erbij en stik de panden
aan elkaar vast. Let hierbij op dat je in de hoeken een dubbel stiksel geeft voor de stevigheid. Keer je kussen door de
ritsopening heen en duw voorzichtig de punten uit.
Stap 12 (foto 18,19): Maak met de breimolen de paspelband van ongeveer 2,05 meter lang. Bevestig het garen zoals
staat aangegeven in de gebruiksaanwijzing en draai daarna rustig aan de molen. Houd hierbij de steken goed in de gaten
dat het garen ook echt wordt gepakt, want je wilt natuurlijk niet dat je een steek laat vallen.
Stap 13 (foto 20,21): Duid met een speld aan de onderzijde van het kussen het midden aan. Speld rondom je gebreide
paspelband vast.
Stap 14 (foto 22,23): Laat de uiteinden van de gebreide paspelband mooi op elkaar aansluiten: Trek de draad zover uit,
zodat het begin en het einde netjes tegen elkaar aan komen. Met een dikke naald ‘hecht’je de uiteinden aan elkaar vast.
Stap 15 (foto 24): Met een dubbel draad van naaigaren zet je met handsteken de paspelband vast op de naden rondom
het kussen. Eerst ongeveer 1 centimeter afstand per steek en daarna nog een rondje, maar dan met kleine onzichtbare
steken.
Stap 16: Strijk je hoesje nu wat glad. Stop het binnenkussen erin, beetje nastrijken…en klaar!!
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Tekening zigzag-patroon
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