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

Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen 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.

Tover kindertekeningen om tot punch-kunstwerkjes voor een tof, origineel moederdag cadeau. Ik vroeg mijn 3 jongens 
een tekening te maken in het thema ‘Insecten’ en punchte dit in de kleuren van onze slaapkamer. Het resultaat: een 
hippe interieuraccessoire met net dat extra beetje liefde!

Benodigdheden
ReStyle Canvas stof, art. 069.2000 kleuren 884, 886, 704
Durable Punch naald verwisselbaar, art 020.1079
Durable Coral mini, art. 010.71 kleuren 2172 Cream, 2211 Curry, 
2223 Liver, 385 Coffee, 228 Raspberry en 2207 Ginger
Prym Borduurringen, maat 13, 16, 19 centimeter
Clover Tracing Paper, art. 086.434

Overige benodigdheden
Stukje jute touw / flaxcord
Naald & draad
Schaar

Werkbeschrijving
• Laat kinderen een mooie tekening maken. Ik vond het leuk dit in een thema te doen voor een stukje eenheid en 
   koos voor ‘insecten. De thema’s: ‘bloemen’ of ‘bladeren’ lijken me ook leuk of vraag ze een portret te maken van de 
   gezinsleden. Als je de kindertekeningen graag wil bewaren is het handig er een kopietje van te maken.

• Knip een stuk canvas uit, dat ruim in de borduurring past.

• Leg het vel tracing paper met de gekleurde kant op het canvas. Leg hier de tekening op en trek over met een pen of 
   potlood. Ik trok daarna de lijntjes op het canvas nogmaals over met balpen, voor duidelijke lijnen.

• Span het canvas in de borduurring. Zorg dat het goed strak zit. Het helpt om het met een schroevendraaier aan te 
   draaien.

• Rijg het katoendraad door de punchnaald. Dit doe je door de bijgeleverde draaddoorhaler van boven naar beneden door 
   de punchnaald te steken. Steek onderaan door de draaddoorhaler het katoendraad. Trek de draaddoorhaler terug door 
   de punchnaald. Je katoendraad zit nu door de punchnaald. Haal je katoendraad door het oogje bovenaan de 
   punchnaald. Ik gebruikte voor dit garen de dunste bijgeleverde naald op de punchnaald, de 2 mm.

• Punch nu de tekening op het canvas. Hiervoor steek je de punchnaald helemaal door je stof en haal je daarna de naald 
   weer terug. Daarna steek je het ietsje verder weer door de stof. Vul zo de tekening in. Je kleurt als het ware de tekening 
   in met kleine steekjes.

• Werk de losse draden aan de voorkant weg (de draden waar je aanhecht en afhecht). Deze kun je heel kort afknippen of 
   terughalen naar de achterkant en dan afknippen.

• Om de stof aan de achterkant af te werken rijg je met naald en draad door de overgebleven stof en trek je dit aan, 
   waardoor het rimpelt. Leg een knoopje en knip de draad af. Je kan ook de stof aan de achterkant van de borduurring 
   vastplakken met lijm.

• Rijg een stukje jute touw door de bovenkant van de borduurring om het schilderijtje aan op te kunnen hangen.


