
My Machine
Bouw je eigen gerecyclede punnik- en breimachientje van alledaagse materialen. 

|     de tool

Je hebt nodig: een 
toiletrolletje, 4 
paperclips, duct tape en 
decoratietape.

Bevestig de 4 paperclips 
met duct tape aan de 
buitenkant van het 
toiletrolletje. Zorg dat 
iedere paperclip stevig 
vast zit.

Buig iedere paperclip nu 
voorzichtig naar buiten 
toe, over de rand van het 
toiletrolletje.
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Deel 1 

Je hebt nu van je 
toilletrolletje je eigen 
punnikmachientje 
gemaakt! Vind je grijze 
duct tape saai? Gebruik 
dan decoratie ape in je 
lievelingskleur om je 
eigen twist te geven aan 
je punnikmachientje.
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Je hebt nodig: je 
zelfgemaakte punnik- 
machientje (uit deel 
1), twee verschillende 
kleuren dikke wol, 
meetlint en een schaar.

Meet minimaal 150 cm 
wol af in verschillende 
kleuren. Knip de draden af 
met een schaar.

Maak een lusje in de 
draden en haak deze over 
een van de paperclips. 
Lus daarna om de andere 
paperclips draad. 
Zorg dat de draad aan 
de binnenkant van je 
punnikmachientje blijft. 
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Deel 2 

Maak twee rondjes met 
beide draden om de 
4 paperclipjes om het 
punnikje vast te zetten. 
Maak het patroon zoals op 
de foto.

Neem de onderste twee 
draden, trek ze over de 
bovenste twee draden 
over de paperclip heen.
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Trek zacht aan de draad 
die onderuit je punnik 
machientje komt en trek 
deze strak.
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Herhaal dit bij alle 
paperclips tot je ze alle 
drie gehad hebt.

Neem één van de twee 
draden en herhaal het 
patroon.

Nu pak je de onderste 
twee draden, trek ze over 
de bovenste draad heen 
en over de paperclip. 
Herhaal deze techniek 
tot je alle 4 de paperclips 
hebt gehad. 
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Het punnikje zit vast! Dat 
betekent dat je nu kunt 
beginnen met het echte 
werk. Neem de andere 
kleur draad en herhaal de 
methode uit stap 9. 
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Herhaal de punnik 
techniek en wissel af met 
de verschillende kleuren 
tot al het draad bijna 
opgebruikt is.

Haal de draden door de 
laatste lussen.
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Leg een knoop om het 
punnikje vast te zetten.

Je kan nu je vinger erin 
steken. Hoe dikker de 
wol, hoe meer je vinger 
bedekt is.

Je kunt nu je eigen 
poppetje gaan maken! 
Van een astronaut 
tot een ballerina of je 
lievelingsdier. Alles 
kan en niets is te gek! 
Zorg dat je genoeg 
decoratiematerialen hebt 
om mee aan de slag te 
gaan.
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