Borduurwerk met
punch needle
Decoreer een borduurraam met een mooi
borduurwerk gemaakt met een punch needle.

Inspiration: 15463

1

2

Bevestig een stuk linnen in het
borduurraam. Zorg dat het strak zit.
Teken het door u gekozen ontwerp op
de achterkant. Hier hebben we een licht
golvend ontwerp gemaakt met een
zwarte stift.
Je werkt door het
maken van een soort rijgsteken. Aan de
andere kant ontstaan lussen. De lengte
van de lussen is afhankelijk van de lengte
van de naald. De kant met de lussen is
de voorkant. In dit borduurwerk is gebruik
gemaakt van verschillende luslengten en
is een deel ingevuld met "rijgsteken" op
de voorkant. Hierdoor ontstaat een
interessante afwisseling in hoogte.
Steek altijd met de open schuine

Rijg de grootste naald met beige
babygaren volgens de instructies op de
verpakking. Stel de naald in op een
luslengte van niveau 12 (hoe langer de
naald, hoe langer de lussen zijn). Steek
de naald door het linnen vanaf de
achterkant van het borduurraam en vul
drie delen van het ontwerp in. Steek de
naald elke keer bijna helemaal naar
beneden en trek voorzichtig uw naald
omhoog. Verplaats de naald een klein
stukje langs het oppervlak van het linnen
(dus niet de naald er helemaal uittrekken)
en steek opnieuw. De naaldkop moet
altijd maar een paar mm van het linnen
verwijderd blijven (bijna aanraken). Begin
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Verander van kleur naar het grijze
babygaren en stel de naald in op een
luslengte van niveau 5. Vul twee delen
van het ontwerp. En ga op deze manier
verder met een nieuwe kleur; petrol.

Draai de ring om en verander van kleur
naar gebroken wit babygaren. Borduur
nu de overblijvende delen van het
borduurmotief vanaf de voorkant van het
borduurraam - met de naald nog steeds
op instelling 5.
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Knip de rand van de linnen stof af en laat
een rand van 4 cm buiten het
borduurraam. Breng decoupage llijmak
aan op het linnen op de achterkant van
het borduurraam en eindig met het lijmen
van de rand van het linnen op het
borduurraam.

