WERKBESCHRIJVING - IJsjes Ketting Punchen		

Deze vrolijke ketting is een heerlijke accessoire voor de lente/zomer garderobe. Zodra je doorhebt hoe je deze ketting
maakt is het ook leuk om hem in andere varianten te maken. Zoals fruit, groente of een leuk symbool.
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Benodigdheden
Durable Coral mini, art. 010.71
- Kleuren 223 Rose Blush, 2137 Mint, 2206 Lemon Curry, 325 Black
Durable Punchnaald verwisselbaard, art. 020.1079
ReStyle Borduurring 15cm, art. 012.BR15
DMC DT400 Duo Canvas stramien dubbel draad, art. 078.DT400
Overige benodigdheden
Borduurnaald
Schaar
Stift
Moeilijkheidsgraad
Enige ervaring met punchen is handig. Heb je nog geen ervaring, dan staan er op YouTube veel duidelijke filmpjes met
uitleg.
Afmeting
6 centimeter lang x 3 centimeter breed
Patrooninformatie en tips
• Punch als eerste de buitenrand en werk vervolgens naar het midden toe.
• Trek de draaduiteinden van het punchwerk voorzichtig naar de kant met de lusjes.
• Je kunt er ook voor kiezen om de andere kant van het punchwerk als voorkant te gebruiken. Maak deze keuze voor je de
oogjes en spikkels op het punchwerk borduurt.
Werkbeschrijving
Span de borduurstof in de borduurring. Teken met stift twee ijsjes in het midden van de
borduurring op de stof. Zorg ervoor dat er 2cm afstand tussen beide ijsjes zit.
Stel de punchnaald in voor middelgrote lussen.
IJsje 1
Stap 1: Punch op de voorkant van de stof. Dit is de voorkant van het werk.
Stap 2: Vul het ijsje op in de kleuren volgens het voorbeeld. Begin met het ijsstokje in
Lemon Curry, vervolgens de onderkant van het ijsje met Rose Blush en de bovenkant van
het ijsje met Mint.
Stap 3: Borduur met de borduurnaald en kleur Lemon curry wat spikkeltjes op de bovenkant van het ijsje. Borduur met
Black de oogjes en het mondje aan de onderkant van het ijsje.
IJsje 2
Punch dit ijsje op de achterkant van de stof. Dit is de voorkant van het werk.
Punch dit ijsje op dezelfde manier in als ijsje 1.
Verwijder de borduurring.
Knip de borduurstof rondom de ijsjes op 1cm vanaf de ijsjes af. Vouw deze rand van 1cm om naar de achterkant van het
werk. Knip een schuine inkeping richting het punchwerk in de rand op de plekken die niet goed naar binnen gevouwen
kunnen worden.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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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Leg beide ijsjes met de achterkanten tegen elkaar aan.
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*Neem de borduurnaald en een stuk draad van 1m in de kleur Lemon Curry. Naai
beide ijsstokjes tegen elkaar aan door met deze draad kleine steekjes van het ene
ijsje naar het andere ijsje te naaien. Naai zo met kleine steekjes naast elkaar beide
stokjes aan elkaar vast*.
Herhaal * met een draad Rose Blush rondom het gedeelte in deze kleur.
Herhaal * met een draad Mint rondom het gedeelte in deze kleur.
Knip een draad af van 70 cm lang in de kleur Mint. Haal deze draad met de
borduurnaald door de bovenkant van het ijsje heen. Knoop de uiteinden van het
wdraad aan elkaar vast. Trek de knoop richting het ijsje en verwerk vervolgens, met
de borduurnaald, de draaduiteinden in het ijsje.
Veel draagplezier!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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.

