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Benodigde materialen:
terracotta potje Ø 8cm, gemêleerde wol, 2 knopen,
acrylverf in blauw, decoratie granulaat in wit,
karton (restant)

Benodigd gereedschap:
punnikklosje, haaknaald,
penseel, lijm, schaar,
lijmpistool (warm)

Naaibenodigdhedenpotje

van mevrouw Leisch

Klanten upload 
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Maak een handig potje voor 
uw naaibenodigdheden. 

Werkwijze:

Maak eerst met de gemêleerde wol en een punnik-
klosje een punnikkoord. Breng met de haaknaald de 
wol door het midden van het punnikklosje.

Vervolgens een lus rond de eerste beugel leggen. 
Om de andere 3 beugels ook lussen plaatsen.

Nu de draad buiten rond de eerste beugel span-
nen en de eerste lus over de draad trekken. Zo de 
rij langs werken tot het koord ca. 220 cm lang is en 
een maal om de gehele pot kan worden gewikkeld. 
(Tussendoor uitproberen rond het potje).

Benodigd gereedschap:
punnikklosje, haaknaald,
penseel, lijm, schaar,
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De rand van het potje en 2/3 van de binnenkant 
met acrylverf verven. Voor een dekkend resultaat 2 
lagen aanbrengen.

Plak nu met een lijmpistool het gepunnikte koord 
rond de pot. Begin bovenaan en werk langzaam rij 
voor rij naar beneden.

Tip: Als het koord te kort is, dan op tijd in de lengte 
proberen uit te rekken of nog een tweede koord pun-
niken.

Mocht het koord te lang zijn, dan een stukje afknip-
pen opnieuw vastnaaien en dan pas vastlijmen of met 
het overtollige koord een strik oplijmen.

Knip vervolgens de draad af en met 
een haaknaald door de laatste 4 lus-
sen halen en stevig aantrekken.
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Tot slot twee knopen over de uiteinden of de ver-
binding tussen de koorden lijmen en zo bedekken.

Knip nu een cirkel uit het verpak-
kingskarton en breng deze binnen 
in de pot aan om het gat af te dek-
ken.

De pot voor de helft met decoratief granulaat vul-
len, zodat de pot goed blijft staan.

Nu kunnen de naaibenodigdheden in het potje wor-
den gezet of gelegd. Het punnikkoord kan als spel-
denkussen worden gebruikt. Draad en naaigaren op 
een knutselhoutje wikkelen en in het potje plaatsen.
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