WERKBESCHRIJVING - Caravan Punchen

Marianne: “Opeens is een al heel oude techniek helemaal hot&hip in de creatieve wereld, en is iedereen aan het punchen
geslagen. Persoonlijk snap ik dat maar al te goed, want het is écht ontzettend leuk om te doen.
Wat is 'punchen' precies? Heel in het kort: met een speciale naald, waardoor je een draad heen kunt spannen, borduur/
teken je op stof. Aan de ene kant ontstaan lussen, aan de andere kant platte steekjes - het is een kwestie van smaak of je
de lussen- of de platte-steekjes-kant de voor- of achterkant van je project noemt.
De mogelijkheden zijn eindeloos - je kunt voor een abstract beeld gaan, maar omdat het werkelijk voelt alsof je met een
pen-met-draad 'tekent', kun je met deze techniek alle plaatjes maken die je maar wilt - ik houd daar zó van!
Ik ben begonnen met wat kleinere projectjes, en vind het leuk om deze kleine 'schilderijtjes' te maken. Langzamerhand
kriebelt het ook om een wat groter punch-project aan te pakken, een kussen (met de lussen-kant als voorkant) lijkt me
bijvoorbeeld prachtig. Voor CraftKitchen ontwierp ik deze caravan, en ik hoop dat je net zoveel plezier hebt bij het maken
als ik!”
Benodigdheden:
- Clover Punch Needle starters set (artikel nummer 8800)
- Clover Punch Needle voor medium garen (artikel nummer 8802)
- Durable Coral Mini, ik gebruikte de kleuren:
- Light pink (203)
- Antique pink (227)
- Magenta (241)
- Apple green (2155)
- Bright green (2147)
- Aqua (338)
- Orange (2194)
- Light yellow (309)
- Dark brown (2230)
- Light grey (2232)
- Charcoal (2236)
- Borduurring 15 cm doorsnee
- Stuk “Lilian Canvasstof” kleur 087 (ca 25 cm x 25 cm)
- Stuk vilt voor de afwerking aan de achterkant van je ring
Potlood, schaar, naald&draad
Tip: Als je nog nooit gepuncht hebt, dan is het filmpje van Clover handig om eerst te bekijken. De link naar het filmpje kun
je vinden op de website van CraftKitchen.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Marianne Dekkers- Roos van MaRRose - CCC 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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Werkwijze:

Print de tekening van de caravan (op bladzijde 3) uit, en trek deze over op de stof. Span de stof in de borduurring, de
tekening netjes gecentreerd; de stof moet echt goed strak zitten (drumvel strak), dat puncht fijn.
Span het garen door je punch naald heen en ‘kleur’ het eerste vlak in; ik zelf punch altijd eerst de contouren van m’n vlak,
en werk dan in steeds kleiner wordende cirkels naar binnen, maar dat is niet per se nodig. Je kunt ook heen-en-weer gaan,
het is maar net wat je zelf het mooiste vindt.
Zodra je alle vlakken/vlakjes ingekleurd hebt met je punch naald en garen, knip je de stof met een ruime zoom rond de
borduurring in een cirkel.
Met naald en dubbele draad rijg je een draad door deze zoom (ongeveer in het midden van de zoom). Wanneer je helemaal
rond bent, trek je deze voorzichtig strak. Je zult zien dat de zoom netjes naar het midden van je project ‘trekt’.
Knip nu van het vilt een cirkel die nét iets kleiner is dan je borduurring, en naai deze met naald&draad en kleine steekjes
vast op de stof waarop je gepuncht hebt.
Je “schilderijtje” is nu klaar om een mooi plekje aan de muur te krijgen.
Veel punch plezier!
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