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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd gereedschap:
schaar, stift,
lijmpistool (warm),
textiellijm,
punnikklosje en punniknaald

Punniken - punnikkoorden
bijv. leuke haarspeldjes

Benodigde materialen:
haarspeld, TOPP Boek - Erste Ideen für die Strickliesel, 
wol in blauw mix en groen,
viltplaten in bijpassende kleur,
sierstenen in rood en blauw, parelmaker in zwart
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Met het punnikklosje en een punniknaald kunnen geweldige projecten worden gerealiseerd. 
De techniek is eenvoudig en daardoor geschikt voor kinderen. Met de punnikkoorden kunnen 

veel creatieve ideeën verder worden verwerkt.

Basishandleiding punniken

Eerst rijg je de draad van boven naar beneden door het punnikklosje. Je kunt de draad hierbij 
door een naald of aan een haaknaald bevestigen en deze dan samen met de draad door het pun-
nikklosje leiden. 

Sla de draad nu om alle oogjes, steeds kruisen. 

 

Dan begint het eigenlijke punniken:
Breng de draad voor langs het eerste oogje. De nieuwe lus wordt over de eerste lus geplaatst. 
Met de punniknaald of een haaknaald de onderste lus opnemen, de draad daarbij strak houden 
en over de bovenste lus en het oogje trekken. Nu kun je het punnikklosje tegen de klok in ver-
der draaien en zo steeds verder punniken…

Als het koord lang genoeg is, haal je deze van het punnikklosje, knipt de draad af en trekt deze 
met behulp van een naald door alle vier de lussen.
Aantrekken, samenknopen, klaar!



N° 103.645

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd gereedschap:
schaar, stift,
lijmpistool (warm),
textiellijm,
punnikklosje en punniknaald

Punniken - punnikkoorden
bijv. leuke haarspeldjes

Benodigde materialen:
haarspeld, TOPP Boek - Erste Ideen für die Strickliesel, 
wol in blauw mix en groen,
viltplaten in bijpassende kleur,
sierstenen in rood en blauw, parelmaker in zwart

Handleiding haarspeldjes

VOGEL: Punnik een groen koord met een lengte van ca. 38 cm. Eindig het uiteinde zoals in 
de basisinstructies aangegeven. Knip uit een stukje vilt een plaat van ongeveer 5 x 10 cm uit, en 
rond de hoeken af. Nu wordt de lus op de sjabloon gelegd. Begin bei de staart, leg hem in hart-
vorm op en bevestig het koord met kleine druppels lijm op de zijkant. Laat de vogel drogen en 
plak het op de afgeronde viltplaat.

VIS: Voor de vis heb je een 32 cm lang koord in blauw nodig. Weer volgens het sjabloon opleg-
gen en het koord op de zijkanten vastlijmen. Na het drogen, op de tweede viltplaat lijmen. Tot 
slot plak je nog strass-steentjes op de plaat en teken je met een parel maker een zwart oog op 
het koord.




