STAPPENPLAN
BOOGJES IN PUNCHNEEDLE

BOOGJES IN PUNCHNEEDLE
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/boogjes-punchneedle

Beschrijving
Met de punchneedle borduur je originele motieven in een lekker zacht reliëf. Dit kadertje is
een mooi voorbeeld en de perfecte inleiding in de techniek. Opgelet: punchen werkt
verslavend ...

LEERGIERIGE BEGINNERS
BORDUREN & PUNCHNEEDLE

Hoe maak je het?

STAP 1: DIT HEB JE NODIG
g

Punchnaald van DMC (2000009981827)

g

Punchneedle stof 35x45cm van DMC (2000009981803)

g

Borduurschaartje van Prym (2000001891490)

g

Borduurring 18cm om je stof in op te spannen (2000010025190)

g

Boston 00134 roze (2000003046508)

g

Boston 00137 fuchsia (2000003028054)

g

Boston 00065 blauw (2000002478751)

g

Apilou groen K00 Groen (2000002931140)

g

Apilou oranje D00 Orange (2000002931058)

g

Andes donkerrood E40 Donkerrood (2000003379125)

g

Andes rood E00 Red (2000003282401)

g

Sublime oker C60 Ochre (2000003293421)

g

Een zwart-witprint van het ontwerp in de gewenste grootte

g

Een permanente stift

g

Een houten plankje dat 1 cm kleiner is dan je print (doe-het-zelfzaak)

g

Een Tacker nietjesmachine

STAP 2: ZO MA AK JE HET
1

Span de stof op in het frame, zorg ervoor dat ze goed strak zit.

2

Leg het papieren ontwerp onder de stof en teken de lijnen met de stift over.

3

Stop de draad door het oog van de weefnaald die bij de punchnaald zit. Rijg deze weefnaald langs de onderkant door je punchnaald en vervolgens door de holle kant van

de naald. Haal de draad uit de weefnaald los en trek de draad achteraan aan zodat er ongeveer 1,5 cm draad uit je punchnaald hangt. Zorg dat je draad voldoende vrij is om
door de naald te glijden. Bij Sofﬁo, Sublime en Apilou gebruik je de draad dubbel door de naald (tip: zoek het begin en einde van de wol en rijg ze samen in de naald).
4

Zet de naald op een lijn van de tekening en duw ze helemaal door de stof, tot het houten handvat de stof raakt. Gebruik de grotere gaatjes in de stof. Laat de zijde met

het DMC logo in de richting van de lijn wijzen. Trek de naald terug omhoog tot de punt net boven de stof uitkomt (niet hoger optillen!). Prik de naald ‘een hokje’ verder weer in
de stof en herhaal dit. Zorg dat je draad steeds voldoende loshangt om door de naald te glijden. Borduur eerst de contouren van een vorm en vul dan het vlak op door in lijnen
of spiraalvorm te punchen.
5

Afknippen: trek de naald voorzichtig uit de stof en hou de losse draad tegen met je vinger. Trek de draad iets verder en knip dan kort af.

6

Duw met de punt van de schaar de losse eindjes door de stof (naar de lussenkant dus) en knip ze langs de lussenkant kort af.

7

Herhaal de stappen voor de verschillende vlakken. Maak de lijnen van je tekening netjes door de lussen op hun plaats te zetten met de punt van je schaar.

8

Haal je werk uit het frame.

9

Leg het houten plankje op de stof (de zijde waarop je werkte).

10

Niet de stof strak vast op het houten plankje.
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