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TUNIEK PUNCHNEEDLE
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/tuniek-punchneedle

Beschrijving
Maak je basic tuniek uniek! Geef 'm een kleurbadje en punch er een boord met vrolijke
motieven op.

LEERGIERIGE BEGINNERS
BORDUREN & PUNCHNEEDLE

Hoe maak je het?

STAP 1: DIT HEB JE NODIG
g

Tuniek

g

Dylon pod all-in-1 Sunﬂower Yellow (2000009896848)

g

Borduurtool voor punch needle (200001002520)

g

Naald voor punch needle (2000010025213)

g

Borduurschaartje ooievaar van Prym (2000001891490)

g

Borduurring 18cm voor punch needle (2000010025190)

g

Perlé katoendraad nr. 5 in volgende kleuren: bruin 309 (2000002426288), roze 11 (2000002426417), rood 46 (2000002426363), oker 307 (2000002426271), paars
100 (2000002426608)

g

Rowan Fine Lace beige 920 (2000002968306) en 926 paars (200000318290)

g

De verschillende ﬁguurtjes uitgeknipt in karton

g

Niet permanente markeerstift

g

15 cm strijkbare voeringstof (2000001906767)
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STAP 2: ZO MA AK JE HET
Volg de gebruiksaanwijzing. Laat de tuniek drogen en strijk hem.
Keer de tuniek binnenstebuiten en teken de vormpjes met de markeerstift op de binnenzijde waar je ze wilt hebben. Laat sommige vlakken overlappen.
Span de stof op in de borduurring.
Kies een kleur en rijg de draad in de punchnaald. Stop de draadinrijger door de naald naar de andere kant. Haal de draad door de draadinrijger en trek hem door de naald. Maak
de draad los en stop de inrijger nu door het oog van de punchnaald (langs de bolle kant).
Stop je draad weer door de rijger en trek de rijger met de draad door het oog van de naald.
Trek aan de draad zodat er ongeveer 1 cm draad uit het oog van de naald hangt. Zorg dat je draad voldoende vrij is om door de naald te glijden.
Zet de naald op een lijn van de tekening en duw ze helemaal door de stof, tot aan het plastic houdertje.
De holle kant van de naald is de voorkant. Trek de naald terug omhoog tot de punt net boven de stof uitkomt (niet hoger optillen!).
Prik de naald een tweetal mm 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
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.
Duw met de punt van de schaar de losse eindjes door de stof (naar de lussenkant dus) en knip ze langs de lussenkant af (op de lengte van de lussen).
Verplaats de borduurring om zo alle vormen te punchen.
Stijk de vlieseline op de binnenkant van de stof om de lussen te ﬁxeren.
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