
 

Geef Kerst vleugels! 

Werkbeschrijving Geef kerst vleugels! 

 

Alle delen worden geknipt uit vilt zonder naadtoeslag en genaaid met één draadje splijtzijde en een festonsteek. 

 

Hartje 

 Knip het hartje twee maal uit vilt naar keuze. Festonneer beide delen op elkaar, maar laat een opening om te vul-

len. Vul het hartje zacht op met wat wol en sluit het laatste stukje. Knip twee vleugels van wit vilt en festonneer ze 

op elkaar. Vouw de vleugels op de middenlijn dubbel en festonneer dit stukje. Trek de draad stevig aan na elke 

steek, zodat de vouw in het vilt blijft. Naai de vleugels op het hartje. 

 

Envelop 

Knip de envelop uit vilt naar keuze. Vouw de beide punten A op de vouwlijn naar binnen. Vouw nu deel B ook op de 

vouwlijn naar binnen, de zijkanten vallen op de puntjes A. Festonneer deze stukjes. Vouw dan punt C naar bin-

nen en festonneer deze in zijn geheel vast op de envelop. 

Werk de envelop af met een paar witte vleugeltjes zoals beschreven bij het hartje. 

 

Ster 

Knip de ster twee maal uit vilt naar keuze.. Festonneer beide delen op elkaar, maar laat een opening om te vullen. 

Vul de ster zacht op  met wat wol en sluit het laatste stukje. Werk de ster  af met een paar witte vleugeltjes zoals 

beschreven bij het hartje. 

 

Cadeautje 

Knip het vierkantje voor het cadeautje zes maal uit vilt naar keuze. Festonneer om één vierkantje aan elke zijde 

nog een vierkantje. Festonneer de vier ribben en vul het cadeautje zacht op met wat wol. Leg het laatste vierkante er 

op en festonneer dit rondom. Strik een stukje satijnlint om het cadeautje en werk het verder af met een paar witte 

vleugeltjes zoals beschreven bij het hartje. 

 

Dit gratis patroontje is een aanvulling op de Kerstserie 2013 met de pakketjes: 

 

Van mij, voor jou kdu495, Van ons, voor jullie kdu496, Wij brengen de boom wel! kdu497, Vlaggenlijn Muisjes-

kerst kdu498 en Wie is de liefste? Kdu499 

 

Dit patroon is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruikt! In de Etsy shop van Tintangel is een materiaal pak-

ketje verkrijgbaar met de kleuren vilt zoals deze in het voorbeeld zijn gebruikt. Het pakketje bevat voldoende vilt 

om van elk figuurtje minimaal 2 stuks te maken. 
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