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Anneke: Op deze foto staat onze dochter Silke. Ik vind het altijd een schattige foto. Toen ik hem pas nog eens bekeek
bedacht ik dat het leuk was geweest als ze een bloemenkransje om haar hoofd had gehad. En zo kwam ik op het idee
om een bloemenkransje op de foto te gaan punchen. Het is zo tof en makkelijk om te doen dat het zeker niet bij deze
foto blijft! Want bij een andere foto is het juist weer leuk om de omgeving te pimpen, of de kleding. Of juist iets heel
anders erop te zetten. Je kunt er een uitnodiging mee maken, of een leuke kaart met tekst. Deze foto zit in een fotolijstje.
Maar je kunt hem ook op karton plakken als je een kaart wilt maken. Of in de borduurring laten zitten en zo ophangen.
Kortom…de mogelijkheden zijn eindeloos!
Nodig:
PhotoFabric artikelnummer: 013.10601013
Durable borduurgaren in kleuren die mooi staan bij de foto, het interieur of de lievelingskleuren.
Clover Punchnaald voor dun garen 086.8800
Schaar
Borduurring met diameter van 15 cm
Fotolijstje (zelfde maat als de foto)
Printer
Stift/potlood
Dubbelzijdige tape
Werkwijze:
Kies een foto uit en bedenk wat je wilt punchen. Print de foto uit zoals beschreven staat in de instructies van PhotoFabric.
Laat de inkt drogen en haal het papier van de achterkant af.
Span de foto in de borduurring. Teken op de stof de delen die je wilt gaan punchen. Als je gewoon iets wilt overtrekken
om te benadrukken is dit niet nodig. Vind je het spannend om te tekenen dan kan je eerst dunne lijnen op de achterkant
tekenen en deze later met stift overtrekken. Dan schijnt dat door de stof heen als je besluit om via de voorkant van de
foto te punchen.
Bepaal nu of je de lussen of juist de platte kant van het punchen op de foto wilt zien. Test eventueel een stukje om te
kijken naar het resultaat. Het is makkelijk weer uit te halen en overnieuw te punchen. Zorg ervoor dat je kleine lussen
maakt als je de platte kant aan de voorkant doet.
Haal het glas uit het fotolijstje. Plak op de voorzijde van de achterkant van het fotolijstje het dubbelzijdige tape.
Plak hier de foto op, knip op 0,5 cm rondom de achterkant van het fotolijstje de stof af en stop het in het fotolijstje.

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.

