
WERKBESCHRIJVING - Silhouet punchen

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

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.

Lidy: Punchen is “in”. Mijn oud CraftKitchen collega Marianne heeft het hier al eerder laten zien. Punchen is zo leuk om 
te doen en het effect is ook nog eens mooi. Voor dit kussen gebruikte ik Joep als model. Met een foto maak je simpel een 
silhouet. Neem de tekening over op de stof en punchen maar. Ik gebruikte de Clover punchnaald en Durable Soqs. Met 
punchen krijg je een mooi reliëf en omdat ik de achtergrond niet punch komt het nog meer tot zijn recht.

Benodigdheden: 
Grijze ReStyle canvas 60 x 1.50 cm. 069.2000
1 bol Durable Soqs kleur 412 Phantom 010.75
Rond binnenkussen 50 doorsnede 026.50R
Quilt/borduur ring 45 cm doorsnede. 084.QR45
Clover punchnaald. 086.8800
Wonder clips van Clover. 086.3185
Balletjesband kleur zwart 000 017.589
Stift/potlood.

Tips: over de techniek vind je op het blog van Marianne

Werkwijze:
Print de tekening van Joep uit. Of maak een eigen afbeelding; print een foto, knip de omtrek uit of tekenen hem over. 
Dit gaat het gemakkelijkst door de foto en een leeg wit papier op elkaar tegen het raam te houden, je kunt nu de foto 
overtrekken op het witte papier.
Knip de tekening uit, neem hem over op de stof met de stift.

Plaats de stof in de borduur/quiltring, zorg dat de tekening in het midden zit en niet te dicht op de rand zit anders kan je 
er met de punchnaald niet bij komen. Draai de borduurring stevig aan.
Tip: gebruik een tangetje om aan te draaien.

Rijg de draad in de punchnaald. Zie hier voor de instructie in de verpakking of instructiefilmpjes op YouTube.

Begin nu met punchen, punch eerst de buitenlijn en ga zo rond. Punch strak tegen de eerste ronde aan en herhaal dit 
steeds meer naar het midden toe tot dat de hele tekening opgevuld is. 
Zorg dat tijdens het punchen de werkdraad goed vrij hangt, als er spanning op zit trek je de draad weer uit de stof.

Als je klaar bent, knip je de draad af. Corrigeer de lussen die te lang zijn door ze door te knippen en terug te halen naar 
acher, door de stof heen.

Je kunt het punchwerk in de ring laten zitten en ophangen of er een kussen van maken zoals ik heb gedaan.

Kussen.
Knip een cirkel van 51 cm ( incl. Naad) uit de stof. Gebruik de binnen ring van de quiltring als mal, knip nog een 2e cirkel 
voor de achterkant.

Leg de verkeerde kanten op elkaar, zet de delen  met de wonder clips vast. 
Stik de delen op elkaar. 
Torn een stukje los om te keren. Keer de stof, vorm een mooie cirkel. Strijk de naden mooi plat.

Maak een binnenkussen op dezelfde manier als de kussenhoes of gebruik een kant-en-klaar kussen. Stop het kussen in 
de hoes.
Naai de opening met de hand netjes dicht.

Veel plezier met je kussen,
Lidy




