STAPPENPLAN
KREEFT IN PUNCHNEEDLE

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

Beschrijving
Karel de kreeft is het ideale projectje om met punchen te starten. Waar breng jij deze
vrolijke patch aan?

LEERGIERIGE BEGINNERS
BORDUREN & PUNCHNEEDLE

Hoe maak je het?

STAP 1: DIT HEB JE NODIG
1 bol Catania rood 0403 (2000002145004)
1 bol Catania wit 0106 (2000002143758)
1 bol Catania zwart 0110 (2000002144984)
1 punchneedle ﬁjn (2000010025206)
1 borduurnaald medium draad voor punchneedle (2000010025213)
50 cm effen linnen - per meter beige (2000010000173)
1 borduurring Ø 18 cm (2000010025190)
50 cm Vliesoﬁx (2000001950968)
1 permanent stift Staedtler (2000002723462)
1 textiellijm van Gütermann (2000003348961)
1 borduurnaald van Prym (2000002548799)

STAP 2: ZO MA AK JE HET
Span de stof op in de borduurring zodat ze goed strak zit.
Leg het papieren ontwerp van de kreeft onder de stof en teken de lijnen met een stift over.
Steek de witte draad in je punchnaald.
Zet de naald op de tekening in het oog van de kreeft. Duw de naald door de stof tot het handvat de stof raakt. Trek de naald terug naar boven met de punt tot net boven de
stof. Steek de naald nu een paar millimeter verder weer in de stof en herhaal dit.
Tip: hou je punchnaald vast zoals een pen en hou ze mooi rechtop. Het holle deel van de naald beweeg je naar voren, draai de punchnaald mee met het patroon. Zorg ervoor
dat je draad aan het einde van je naald voldoende los hangt, anders komen de lusjes los.
Op het einde van de snavel trek je de draad iets verder uit je naald terwijl je deze met je vinger tegenhoudt aan de stof en knip je deze af.
Punch nu op dezelfde manier de volledige kreeft met rode draad. Punch de voelsprieten met zwarte draad.
Borduur met zwarte draad de omlijning, de ogen en de mond van de kreeft.

Afwerking
Lijm de draadjes van de patch vast met textiellijm, knip de patch uit met 1 cm extra stof rondom. Knip in bij ronde delen.
Vouw de stof 1 cm naar binnen en plak deze vast met textiellijm.
Knip de vorm van de patch uit de vliesoﬁx en strijk +/- 5 seconden op de achterkant, papier verwijderen.
Strijk nu de patch met een vochtige doek gedurende 10 seconden vast op het gewenste item.
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