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

Dit patroon is ontworpen door Mieke Til 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 punch onderzetters van een leeuw, giraffe, olifant en zebra voegen gelijk wat extra gezelligheid en warmte toe 
onder je favoriete mok thee of dagelijkse kopje koffie. Natuurlijk kun je aan de slag gaan met je eigen ontwerp, maar ik 
heb gekozen voor iets wat ieder dier uniek maakt, de pootafdruk! Veel plezier met punchen!

Benodigdheden
Durable Coral mini, art. 010.71 
Kleuren: 2212 Linen, 2235 Ash, 2211 Curry,  
2218 Hazelnut, 326 Ivory, 325 Black
Durable Coral, art. 010.6 kleur 2172 Cream
ReStyle Vilt 20x30cm, art. 082.3 kleur 3700
ReStyle Canvasstof, art. 069.2000 kleur 089
ReStyle Borduurring 15cm, art. 012.BR15

Overige benodigdheden
Textiellijm
Potlood
Schaar

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmetingen
Diameter van ca. 10 centimeter

Werkbeschrijving
Stap 1: Op de volgende pagina zijn vier voorbeeld patronen te vinden. Neem één van de dieren patronen met potlood over 
op de canvas stof. Klem de stof goed strak in de borduurring en draai de borduurring eventueel nog vaster met behulp 
van een schroevendraaier, als dit met je vingers niet verder lukt. 

Stap 2: Rijg het garen door de punchnaald volgens de instructies in de verpakking. Ik gebruikte de dikst bijgeleverde 
naald. Het fijne aan de Prym punchnaald is dat deze ook in hoogte versteld kan worden, waardoor je kleine en grote 
lussen kunt maken. Stel de punchnaald in op lengte 5. Hierdoor krijgen we kleine lusjes, wat belangrijk is voor een gelijke 
ondergrond van de onderzetters.

Je kunt zelf kiezen waar je begint met punchen, maar ik vind het fijner om te beginnen met de kleine details. De grotere 
kleurvakken en achtergrond doe ik als laatst. Ieder dier is uniek, dus kies bij de giraffe en zebra zelf hoe groot je de 
kleurvlakken maakt!

Stap 3: Begin met punchen. Duw hiervoor de punchnaald loodrecht door de stof en haal hem weer terug. Let er hierbij op 
dat je de punchnaald niet teveel omhoog laat komen, hierdoor kan het lusje weer los komen. Steek vervolgens iets verder 
weer door de stof en maak de volgende lus. Vul zo het hele patroon in. Als je van kleur gaat wisselen trek de punchnaald 
dan heel voorzichtig naar boven, zodat je de lussen niet lostrekt. Knip dan de draad af en ga verder met de volgende 
kleur. 

Stap 4: Als je klaar bent met punchen knip je de losse draden kort af en plak ze vast met een beetje textiellijm. Zo weet je 
zeker dat de lusjes niet los raken.

Stap 5: Haal het punchwerk uit de borduurring. Knip de stof ca. 1,5cm langs het motief uit 
en knip de stof rondom in. Vouw de stukjes stof om en plak deze aan de achterzijde vast met 
textiellijm. Zie de foto hiernaast ter ondersteuning.

Stap 6: Knip een cirkel van vilt van 10 cm en bevestig deze met textiellijm aan de achterkant 
van je onderzetters. Zo voelen de onderzetters wat steviger aan en blijven ze mooi plat liggen.
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