“Bij” punchen
Inhoud pakket:
een katoenen lapje stof met een gestempelde afdruk van een bij
een houten borduurring met een doorsnede van 14,5 cm
2x een bol Maxi Sweet Treat 1703-: kleurnummers 154 Gold en 179 Topaz en opgewikkeld in een
kleinere hoeveelheid kleurnr. 162 Black Coffee en 509 Baby Blue
tube textiellijm
borduurnaald
beschrijving hoe te punchen en
patroon beschrijving bij
Verder heb je nodig en wat niet in het pakket zit: een roze punchnaald(enset), een schaar, ophanglint en zwart naaimachinegaren.
Werkwijze:
De beschrijving hoe je de draad in de pen doet vind je in de bijgevoegde werkbeschrijving Wat je over punchen wilt weten.
In de roze punchnaaldenset zitten drie verschillende maten naalden. Met het garen Maxi Sweet
Treat gebruik je altijd de middelste maat naald.
Tip: voor uitleg-filmpjes over het punchen
De stempelafdruk is al gefixeerd door middel van strijken.
kun je kijken op ansjelinedesign.blog
Werkwijze:
Span de gestempelde stof zo strak mogelijk (met de afbeelding van de bij in het midden) in de borduurring.
Neem de borduurring, pak je punchnaald en de middelste maat naald en stel deze door middel van het wieltje in op stand 3 en doe kleur 162 in
de naald. Kijk naar de stempelafdruk voor het kleurgebruik en voor de cijfers. De cijfers zijn de getallen die op het handvat van de punchnaald
staan. Hoe hoger het getal, hoe groter/langer de lussen worden. De kleurnummers van het beginnen met een K.
Punch het middenlijf, de punt van het onderlijf en alles wat zichtbaar is van de zes poten.
Wissel van kleur 509 en stand 4. Punch nu de zichtbare lijnen van de beide vleugels. Vul de vleugels verder op met kleur 154 en laat wat ruimte
over, vul deze verder op met K179 stand 4. Dicht tegen elkaar. De twee kleine, overgebleven stroken tussen de kleur 162 delen in het onderlijf
punch je met stand 2. De bovenste met K179 en de onderste met K154.
Borduur nu met zwart naaimachine garen met kleine stiksteken de beide voelsprietjes. Naai de twee kraaltjes als ogen ook met dit zwarte garen
vast.
Tip: altijd je werk keren vóórdat
je de volgende rand puncht. Zo
kijk je altijd in de holle kant van
de naald en punch naar je toe.
Een punchdraad uithalen kan
gemakkelijk, maar laat in de stof
gaten achter waardoor een
tweede keer punchen veel
lastiger is. Bedenk dus van
tevoren goed welke kleur je wilt
gaan gebruiken en maak kleine
steken. Punch ook altijd vanuit
de kern naar één kant zodat je
een mooi gelijkmatig resultaat
krijgt. Dus niet in strakke lijnen,
maar altijd met de vorm mee.

Haal je punchwerk uit de borduurring en span het opnieuw in de ring, maar nu met de goede kant naar
voren en knip aan de achterkant de overgebleven stof precies boven de borduurring eraf. Doe eventueel
een koordje of lint aan de schroef en hang het op.

Tip: “borstel” tussendoor en tot slot met
je vingers aan de goede kant door de
lusjes en duw zo je werk mooi in model

Wil je alleen de bij als een applicatie op een tas of kledingstuk verwerken?
Haal de stof met de bij uit de borduurring. Knip plusminus 1 á 2 cm alles om de bij heen uit de stof. Maak kleine in-knipjes bij hoekjes of lastige
plekjes. Smeer de uitgeknipte rand beetje bij beetje dun in met de textiellijm en vouw alles om naar de achterkant. Bepaal de plek waar de bij
komt en smeer dan de hele achterkant in met de textiellijm (nu iets meer gebruiken). Druk het stevig aan op de plek. Komt er iets lijm onderuit
haal dit voorzichtig met een cocktailprikkertje weg. Niet meer aankomen en drie uur laten drogen! Dit is belangrijk.
Daarna strijk je nog even (op de hoogste stand) aan de achterkant over je project. Dit zorgt voor extra plakkracht. Ga je het heel vaak wassen
kun je het nog altijd vastnaaien met kleine stiksteekjes en transparant garen.
Voor filmpjes over de punchnaald, het punchen en het Franse knoopje kun je kijken op ansjelinedesign.blog.
Succes en veel plezier met het punchen van de bij.
Ansjeline

Punchpatroon Bij

Scan de QR-code en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Zo ben je als eerste op de hoogte van onze actualiteit, krijg je tips en ideeën

