
WERKBESCHRIJVING - Wandhanger 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: Hebben jullie al kennis gemaakt met punchen genoemd? De “oude” handwerk techniek blijft nog wel even hip en 
hot, het is zo leuk en kan zeer verslavend werken!!

Bij het punchen gebruik je een borduurring en het is heel handig om daar je werk in te laten zitten, mooi af te werken en 
op te hangen. Om de buitenste ring van de borduurring krijgt de wandhanger franjes.

Met punchen hebt al heel snel een mooi resultaat. Wist je dat bij punchen kan kiezen welke kant je wil laten zien? 
De voor- of achterkant, de gladde of de lussen kant allebei mooi maar de kant met de lussen heeft meestal mijn voorkeur.

Benodigdheden:
Canvasstof ReStyle licht blauw 35 x 35 cm
Durable Soqs 402 Seagrass
Durable Soqs 405 Cypress
Borduurring 20 cm
Punchnaald Clover 086.8800
Naaigaren
Naald
Werktekening
Stift of potlood
Plakband of schilders tape
Tangetje
Schaar
 
Werkwijze:
Print de werk tekening. 
Neem de tekening over op de stof. Plak hier voor met plakband of schilders tape 
de tekening tegen het raam en plak de stof tegen de tekening aan. De tekening 
schijnt door op de stof, neem de tekening op de stof over met stift of potlood.

Span de stof in de borduurring, zorg dat de tekening in het midden zit. Je kan de schroef met een tangetje stevig aan 
draaien. Als de stof toch wat slapper wordt tijdens het punchen kun je de stof weer strak trekken en de schroef nog wat 
steviger aan draaien.

Begin met 1 van de middelste 2 ruiten, rijg de kleur Cypress in je punchnaald. Kijk voor de beschrijving op de verpakking,
En kijk hier voor een needle punch instuctie filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=j9I-LdwC6aM

Wat heel belangrijk is tijdens het punchen is dat je werkdraad alle ruimte moet hebben, zodra de draad enige weerstand 
krijgt trek je de lussen weer uit de stof. Als dit gebeurt haal je de punchnaald tot net boven de stof, trek je draad terug 
door de naald en ga weer door.

Punch eerst de contour van de ruit en ga langs de randen naar het midden toe de ruit opvullen. Knip de draad kort af en 
vul de volgende ruit op. 
De 3 ruiten onder en boven vul je op met Soqs Seagrass.
Knip de begin en einddraden kort af.

Knip de stof uit terwijl de stof in de borduurring zit, knip een zoom 
van ongeveer 3 cm. Rijg met naaigaren de zoom naar binnen, rijg 
in het rond en trek de zoom dwars over, op verschillende punten 
naar elkaar toe, (zie foto.)
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De franjes: Haal de buitenring los.
Knip lange draden van 22 cm. Wikkel hiervoor draden om een boek of plankje of iets dergelijks en knip de draden op door. 
Knoop ze om de buitenste ring van de borduurring heen, vouw de draden 1 voor 1 dubbel, er ontstaat in het midden een 
lus, leg de ring op de draad vlakbij de lus en trek de 2 uiteinde van de draad door de lus en trek de lange draden aan. 
Doe dit met elke draad, 16 x Seagrass,  7 x Cypress, 16 x Seagrass.
Zorg dat de draden mooi tegen elkaar aan liggen en strak om de ring zitten.
Leg de buitenring om de binnen ring en draai de schroef vast. Zorg hierbij dat de schroef boven in het midden zit en dat 
de franjes midden onder zitten.

De draden kunnen wat verfrommeld en rommelig zijn. Je kan ze heel mooi strak en recht krijgen door ze te stomen.
Doe dit boven een stomende fluit ketel of pan maar PAS OP doe dit heel voorzichtig en zorg dat je je handen niet brand!!!! 
Of gebruik een stoomstrijkijzer.

Hang je hanger op en geniet.

Veel plezier bij het maken.


