
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Punchen 
 

Wat je over punchen wilt weten. 
 
Punchen is leuk om te doen! Gemakkelijk, voor jong (onder begeleiding) en oud.  
Punchen kun je als applicatie op kleding toepassen en voor decoratieve doeleinden maken. Je kunt met verschillende soorten garens werken die 
je gewoon zelf moet uitproberen. Gladde garens werken wat gemakkelijker dan de harige omdat de haren hiervan zich in de holte van de naald 
opstropen. Probeer dan een grotere maat naald.  
 
Welke punchnaald(enset) kies je? Er zijn veel soorten. De naalddiktes kunnen erg 
variëren. Ik heb er verschillenden uitgeprobeerd en voor mij werken de blauwe en 
roze naalden van Opry het prettigst. Zowel wat betreft het vasthouden van de pen 
zelf, alswel de maat van de naalden. De roze bevalt dan nog het meest voor 
verschillende, wat dunnere garens. De blauwe set kun je voor garendikte 2,5-3, 
ofwel het bekende haakkatoen, gebruiken.  
 
Wat je verder nog aan materiaal nodig hebt: een stukje katoenen stof (± 25x25 cm), borduurring en verschillende kleurtjes garen. 
 
Zo doe je het garen in de punchnaald. Allereerst moet de draad goed door de naald! Steek de lange draaddoorhaler door de holle naald, van 
boven naar beneden, tot hij bij de witte dop weer uitsteekt. Pak je garen en steek het begin van de draad door het oog en trek de draad hiermee 
door de naald naar boven terug. Haal de draad uit de doorhaler. 
Steek dan de draaddoorhaler door het kleine oog van de naald, van de bolle naar de holle kant. Doe de draad door het oog van de naalddoorhaler. 
Trek de draad door het oog van de naald. Hierover is een filmpje van op mijn blog te zien. 
Berg je draaddoorhaler op. Je kunt beginnen. 
 
Stempel eerst met een Ansjeline borduurstempel naar keuze en stempelinkt een afdruk op de stof. Strijk de afbeelding met de strijkbout om te 
fixeren (kijk op mijn blog voor meer uitleg). Span de stof met afbeelding in de borduurring en draai deze goed strak aan zodat de stof stevig en 
strak blijft zitten.  

Kies een kleur garen en doe de draad in de punchnaald. Stel de lengte van de lus in 
door het witte wieltje (zit opzij) iets los te draaien en schuif het zilveren lipje in het 
midden naar het nummer (van de lengte van de lus) die je wilt gaan gebruiken. Draai 
het wieltje weer vast. 
Laat de draad een stukje uit het oog van de naald hangen. Houd de pen rechtop en 

steek/prik zo recht mogelijk door de stof tot de naald niet verder kan. Kijk bij het punchen altijd in de holle kant van de naald. Trek de naald 
rustig omhoog, maar schuif de naald boven over de stof naar de volgende plek om te prikken. Let wel op: maak kleine steken voor een mooi 
resultaat. En, uithalen kan...  maar, de stof gaat hierdoor uitrekken en dat zorgt ervoor dat een tweede keer de draad niet zo mooi blijft zitten 
als de eerste keer.  
Let er ook op dat er geen spanning op de draad zelf staat (van de klos naar de pen toe), want dan maak 
je geen steken, maar blijft de draad los op de stof liggen en gebeurt er niets (merk je vanzelf)! Om je 
punchwerk mooi en op de juiste plek te houden kun je dit af en toe aan de voorkant met je vingers in 
model duwen. 
 
Handigheidje bij het wisselen van kleur draad, afknippen en het overbruggen van (kleine) afstanden. 
Na het punchen van de laatste lus laat je de naald in de stof zitten. Zet je wijsvinger van je andere hand 
op de punt en houd meteen ook de draad zo op de plek. Trek dan pas de naald omhoog. Knip nu de draad 1 cm boven de stof af. Op deze manier 
kun je ook je naald iets gemakkelijker verplaatsen.  
 
Om te zorgen dat de lusjes op de achterkant van het punchwerk blijven zitten, kun je met je vinger textiellijm aanbrengen. Laten drogen en klaar.   
 
Ga heerlijk met diverse garens en stoffen uitproberen en maak mooie dingen waar je blij van wordt of anderen blij mee kunt maken.  
Heel veel plezier en succes met de aanschaf en het punchen. 
 
Tot slot: volg hetnieuweborduren op hetnieuweborduren.blog. Deze leaflet is daar ook gratis te downloaden. Of kijk op 
ansjelinedesign.blog voor ideeën en tips. 

 

Tip: niet alle merken punchnaalden zijn in lengte verstelbaar. 
Ben je een starter, ga dan voor de roze set en gebruik hierbij 
garen van Scheepjes: Maxi Sweet Treat, dikte 1,5 en de 
middelste maat naald. Wil je dikker werken, gebruik dan de 
dikste naald, met als garen bijvoorbeeld haakkatoen. 

Tip: bij Lenianel (hetnieuweborduren.nl) 
zijn er verschillende punchnaaldensets 
en leuke startpakketten te verkrijgen.  
Filmpjes met meer uitleg over het 
punchen bekijk je op mijn blog: 
ansjelinedesign.blog. 

Tip: hoe hoger het nummer, hoe groter de lus. Je kunt dit op 
een proeflapje uitproberen. Het leuke hiervan is dat je ook 
in je werk kunt variëren met verschillende lengtes. 


