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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.

Het wandkleed is gemaakt door middel van punchen. De afbeeldingen is een knipoog naar de andere projecten in het 
ReStyle interieurconcept door de gebruikte vormen. Het beeldt het groeiproces uit van zaadjes die door de wind 
wegwaaien en een nieuw plantje worden. 

Garen 
Durable Soqs, 75% wol & 25% polyamide, 50gr/210m 
Kleur A: 409 Bleached sand: 1 bol
Kleur B: 405 Cypress: 1 bol
Kleur C: 2145 Golden olive: 1 bol
Kleur D: 326 Ivory: 2 bollen 
Kleur E: 411 Mimosa: 1 bol 
Kleur F: 402 Seagrass: 1 bol

Materialen 
Durable punchnaald geschikt voor dun garen 
Schaar
Maasnaald 
Potlood
Lineaal of meetlint
Houten breinaald 15 mm
Borduurring 30 cm 
Printables zie pagina 3 & 4
Katoenen stof 55 cm x 70cm en 35 cm x 50 cm

Moeilijkheidsgraad 
Beginner 

Afmetingen
32 cm x 45 cm 

Patrooninfo en tips
Het is handig om een borduurraam te gebruiken, zo hoef je niet steeds de borduurring te verplaatsen. 
Je kunt naar eigen inzicht de figuren op de stof tekenen of de bijgevoegde printables gebruiken.

Patroon
Neem de stof met afmetingen 55 cm x 70 cm:
Teken met potlood het patroon in het midden van de stof.
Begin met het punchen van de kleinste figuren, ga daarna verder met de grotere figuren en vul als laatste het grote vlak 
met kleur D op. 
Punch de kleine zaadjes bovenaan met kleur E.
Punch de streepjes links onderaan met kleur F.
Punch het blaadje in het midden met kleur B.
Punch de halve cirkel links en de smalle rechthoek rechts bovenaan met kleur C.
Puch het vierkant rechts onderaan met kleur A.
Puch het grote driehoekige vlak midden boven met kleur F.
Vul de overige plekken op met kleur D.

Leg de stof van 35 cm x 50 cm met de goede kant naar binnen op de goede kant van het punchwerk (je kunt zelf kiezen 
welke kant je als bovenkant wilt houden). Vouw (enkel) aan de bovenkant van de kleine lap stof een zoom van 1 cm naar 
buiten toe om.
Met de maasnaald en Kleur D:
Naai rondom de 2 zijkanten en de onderkant dicht met kleine steekjes tegen het punchwerk aan. 
Keer nu je werk naar de goede kant.
Naai de omgevouwen bovenkant met kleine steekjes dicht. 
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Verstevig de rand rodom je punchwerk met overhandse steken, die je met Kleur D ongeveer 0,5 cm vanaf de kant maakt. 
Zo krijgt de rand rondom een verdikking en valt het punchwerk mooi recht ipv dat het gaat opkrullen. 

Afwerking:
Bevestig de breinaald bovenaan je wandhanger door met de maasnaald en Kleur D je steekjes door je werk en lussen over 
de breinaald te maken. 
Bevestig vervolgens een lange draad (of touw) aan weerszijden om je wandhanger op te hangen. 
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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.

Bovenste deel wandhanger

Pl
ak

 h
ie

r 
de

 o
nd

er
ka

nt
 v

an
 h

et
 p

at
ro

on



WERKBESCHRIJVING - Wandkleed punchen 4

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 
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Onderste deel wandhanger


