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Een grote wereld:
die punniken heet
2010

Wat is dat nu; punniken?
Bijna iedereen kent het wel. Punniken. We zijn er zeer waarschijnlijk allemaal mee groot geworden. Wie kent de oude punnikklosje niet:

Philmar Knitting set uit Engeland ong 1930

Eigenlijk is punniken: het breien van een koordje. En daarvoor hadden wij het hulpmiddel ‘de punnikklos’.
Tegenwoordig leven we in de ‘snelle’ tijd. En juist in deze tijd moeten de dingen die we maken snel klaar zijn
Belangrijker nog; ze moeten nut hebben! Want wat hebben we aan een gepunnikt koordje? Op al deze vragen hopen wij u in dit artikel
antwoord te kunnen geven.
Wat is punniken eigenlijk?
Punniken is een oude techniek om met een draad van wol en een klosje en een haaknaald een streng te maken. Het klosje is een stukje
hout met een gat in het midden, en op vier plaatsen een klein kopspijkertje. Het begin van de draad wordt door het gat gedaan, en de
draad met een lusje om de spijkertjes gewonden. Dan wordt de draad boven het lusje buitenom de spijkertjes geslagen, en met de
haaknaald wordt het lusje over de draad en de kop van de spijker getrokken, waardoor een nieuw lusje ontstaat. Door dit te herhalen
verkrijgt men een streng. Wat wij in Nederland punniken noemen. In Engeland heet het: spool knitting, in Frankrijk Tricotin en in Duitsland;
Strickliesels. Het is allemaal, het maken van koordje. Eigenlijk gaat dit altijd op dezelfde manier alleen is het door de jaren heen natuurlijk
steeds meer vereenvoudigd. Het belangrijkste verschil van vroeger tot nu is natuurlijk dat men vroeger meer tijd had om thuis rustig te
handwerken. Toen lag het accent van ‘gezellig samen handwerken’ bij het samenzijn (en iets om handen hebben) terwijl alles nu toch
vooral resultaat moeten hebben.

Het punniken is vermoedelijk ontstaan uit de
Lucet. Dit is een oud gemeenschappelijk instrument dat
in Europa rond de 16e eeuw werd gemaakt van materialen zoals hout, been, hoorn, ivoor, schildpad en dergelijke. Dit was het Vikingen
tijdperk en zij gebruikten dit voor het maken van koord, treksluitingen, vlechten en dergelijke. Voor meer informatie hierover verwijzen wij
u naar ; Lucet vlechten door Elaine Fuller. Dit is in ieder geval beschikbaar via Lacis. Punniken wordt eigenlijk beschouwd als een
kinderbezigheid en juist hierdoor zijn er veel kinderfiguren als punnikklos te vinden:
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Oude punnikklosjes verzamelingen

Ook op het gebied van de punnikklosjes blijft de innovatie niet achter. De punnikklosjes van vroeger hebben allemaal 4 spijkertjes op de
kop en een smal gat in het midden. Er zijn ontzettend veel verschillende klosjes op de markt geweest. En juist daarom zijn de klosjes ook
vaak verzamelobjecten. Vroeger brachten speelgoed leveranciers ook dozen op de markt met daarin punnik sets.

Toykraft knittingspoolset, USA, 1936

In deze sets was ‘de andere’ klos om aan een vriend(in) te geven zodat het punniken toch weer een samenspel werd.
Wat kan je ermee?
Vandaag de dag gebruiken we de punnik klosjes nog steeds maar niet alleen voor kinderen. Punnik snoeren zijn namelijk erg goed ter
afwerking van vesten en truien, denk aan sluitingen maar ook aan randjes, ze zijn leuk om er figuren mee te maken, en natuurlijk niet te
vergeten sieraden.
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Zoals men vroeger al bijvoorbeeld tasjes maakte:

of figuren
Zijn er tegenwoordig ook boekjes met ideeën. De boeken zijn bijna allemaal in andere talen zoals Duits en Frans maar afbeeldingen en
tekeningen spreken voor zich. Het boek : Le Tricotin van Genevieve Ploquin is een leuk voorbeeld. :

Het boek kost €12.50 en heeft 50 punnik modellen.
Verkrijgbaar bij Finlandia Import
Waarmee kunt u tegenwoordig punniken?
Er is in de punnikwereld veel veranderd maar toch blijft de basis bestaan. Vroeger had men een klosje met 4 spijkers op de kop en een gat
in het midden waar de draad door heen kon.
Omdat de draad toch blijft hangen op de kop van de spijkers zijn met de jaren de spijkers vervangen door boogjes. Er zijn nog wel klosjes te
vinden met spijkertjes maar deze zijn, vooral voor kinderen, niet echt aan te raden.
Daarnaast is er tegenwoordig een groot verschil in manueel punniken en gebruik maken van een punnik molen. Dit laatste gaat natuurlijk
veel sneller en is erg handig als u lange afstanden koord wilt maken. Zowel in de klosjes als in de molens is een grote diversiteit.
Alle klosjes en molens op een rij,oplopend in prijsklasse:
De punnikklos die wij allemaal kennen.
Vroeger waren het spijkertjes, tegenwoordig boogjes.
4 steken
Zonder pennetje

6 steken
Zonder pennetje

Hoe groter het aantal steken, hoe dikker het snoer wat gepunnikt kan worden. Handig
bijvoorbeeld voor lijfjes van dieren.

8 steken
Zonder pennetje
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Gezellige paddenstoel
4 steken
Met pennetje

Knit it!
Ring met 16 steken, plastic.
Met pennetje en een beetje oefen garen. (In emmertje)

Wonder knitter van
Met zowel een 3 als 6 steken ring.
Grote huls waardoor ook kralen kunnen worden meegenomen.
Handig haakje en gebruiksaanwijzing bijgeleverd.
Bekijk het filmpje hoe het werkt: klik HIER

Oranje punnikmolen
Met gewichtje en gebruiksaanwijzing

Prym punnikmolen
Met gewichtje en gebruiksaanwijzing

Embellish Knit punnikmolen
Kogelgelagerd!
Met gewicht knijpertje, wat startgaren en gebruiksaanwijzing.
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Met ijzerdraad punniken

Wyr Knittr
Kogelgelagerd!
Met gewicht knijpertje, gebruiksaanwijzing en rolletje ijzerdraad.

Knifty Knitter hook
Handig hulpmiddel voor alle punnikklosjes zonder pennetje of met recht
pennetje. Door de haak verliest u het garen niet snel. Ook erg fijn voor kinderen.

Iets anders dan punniken maar ook erg leuk met kinderen zijn deze bloemen
maak hulpmiddelen, zie hieronder hoe gemakkelijk

Zo ziet u dat er voor iedereen de juiste punnikmolen of klos is. Wat is er belangrijker voor u, de tijd die u er over doet, het gemak of de
uitstraling. Kijk, lees en vind de juiste voor u!
Met al uw restjes garen kunt u weer aan de slag.
Maak leuke

Beestjes/figuren

Sluitingen/knopen

Sjaals

