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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home 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.

Deze slinger is een ideaal project als je het punchen wilt leren. Je hoeft maar kleine stukjes te punchen en kunt naar 
hartenlust variëren met kleuren en figuren. Zo is het leuk om de slinger te personaliseren met een naam of een tekst die 
bij iemand past. Of met lievelingsdieren. De lengte van de slinger kun je ook helemaal zelf bepalen. 

Nodig: 
Durable punch naald geschikt voor dun garen
Borduurring van 20cm of groter, kleiner kan ook dan moet je hem verplaatsen
Schaar
Naaimachine
Lineaal
Potlood
1 A4 papier om een mal te maken
Biasband panterprint,  in gewenste lengte voor slinger
Stof (reken per slingerpunt 30cm x 40cm)
Jeansgaren Gutermann col. 1970 (okergeel)
Garen  
Durable Soqs in je favoriete kleuren

Werkwijze:
Knip de stof in stukken van 30cm x 40cm
Teken op het A4 papier een vlag die aan de bovenkant 15 cm breed is. Trek in het midden van deze lijn op 7,5 cm naar 
beneden een lijn van 20 cm lang. Trek nu aan beide zijden van de 15 cm een lijn naar beneden naar de onderkant van de 
20 cm. Knip deze driehoek uit zodat je een mal voor de vlaggetjes hebt.
Leg deze mal in het midden van elk stuk stof en trek met potlood over op de stof. 

Naai met jeansgaren over deze potloodlijn langs de lange zijkanten het vlaggetje dicht. 
Het is het mooist om aan de bovenkant van 1 van de lange zijden te beginnen, zodat je bij de andere bovenkant kunt 
eindigen.
Bevestig de borduurring zo op een stuk stof dat de vlag in het midden zit. 
Teken met potlood het gewenste figuur of het woord op de vlag. 
Kies kleurtjes garen uit en je kunt aan de slag met punchen.

Herhaal dit met alle stukken stof.
Knip de vlaggetjes rondom af, op 1,5 cm vanaf het jeansgaren. 

Trek de draadjes stof aan beide zijkanten van het jeansgaren los. Dit werkt het handigst vanaf de hoeken bovenaan de 
vlag. 
Knip de uitstekende draadjes af op 1,5 cm vanaf het jeansgaren. 
Vouw het biasband dubbel, naai eerst 30 cm dicht en naai daarna om de 5 cm een vlaggetje mee. Eindig vervolgens met 
30 cm biasband. 


