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Werkbeschrijving Muizenhartje

Ter ere van het 50ste pakketje in de serie rond 
de muisjes Morris en Miny dit kleine hart
met muizenkopje.

Voor het maken van dit hartje heeft u het volgende nodig:
- Stukje licht blauwe vilt van 10 x 20 cm
- Stukje Sprookjesvilt grijs van 10 x 10 cm
- 30 cm geruit lint wit/blauw
- 15 cm kant van 2 cm breed
- Restje Sprookjesvilt slagroen 5 x 5 cm
- Restje vulwol
- Satijnen bloemetje
- Splijtzijde in de keuren: grijs, lichtblauw, zwart en 
lichtgroen

Werkbeschrijving:

Knip alle patroon delen uit de juiste kleur vilt, zonder 
naadtoeslag. Naai alle delen met 1 draadje splijtzijde en 
een festonsteek. Festonneer het boven kopdeel tussen de zijkanten van de kop van a, bij het snuitje, naar c. 
Festonneer het kindeel eveneens tussen de beide zijkanten van a naar b. Vul het kopje stevig op en sluit het 
zodanig, dat de vulwol niet weer naar buiten kan glijden. Naai de beide oortjes aan het kopje en borduur 
met zwarte splijtzijde een kruisje op het snuitje. Maak oogjes door met 1 draadje zwarte splijtzijde op de plek 
van de oogjes meerdere kleine platsteekjes op elkaar te borduren. Steek ook de draad even heen en weer tussen 
beide oogjes en trek daarbij de draad zover aan dat de oogjes ze iets dieper komen te liggen.
Knip in één lichtblauw hartje het kruisje. Steek het halsdeel van het muizenkopje er door heen. Zet het 
lichtblauw vilt bij c vast aan het nekje c.  Zet het lichtblauwe vilt bij punt d vast op het halsje. Festonneer de 
beide hartjes op elkaar, te beginnen bij de punt onderaan. Knip van het wit/blauwe lint 20 cm af en knoop 
de uiteinden samen. Leg het knoopje tussen de beide laagjes, bij het * en festonneer het meteen mee vast. 
Festonneer verder naar de punt en voordat het hartje helemaal gesloten wordt, het zacht opvullen. Maak een 
draadje lichtblauwe splijtzijde vast op het hartje bij punt c. Rijg het stukje kant aan deze draad. Leg het 
kant om de hals en zet de draad weer vast. Maak van het overgebleven stukje lint een klein strikje en naai 
dit vast onder het halsje.  Festonneer de grote blaadjes rondom en zet de puntjes vast onder het kant, onder 
aan het muizenkopje. Naai het kleine blaadje samen met het bloemetje vast boven het linkeroortje van de muis.

Veel plezier met dit Muizenhartje gewenst!
En neem vooral eens een kijkje in de catalogus voor veel meer leuke Muizenpakketjes.
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Patroondelen Muizenhartje
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2 x lichtblauw
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2 x grijs
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2 x grijs
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1 x grijs
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