
Tortelduifjes 

Voor het maken van de Tortelduifjes heeft u nodig: 

 

1 lapje wit vilt Holland felt kleur 56 

Restje zachtgeel vilt, Holland felt kleur 10 

Wit lint 

Witte wol voor de staart en pluimen. 

Lontwol om te vullen 

Splijtzijde in de kleuren wit en zwart 

 

De meeste van  deze materialen zijn verkrijgbaar in deze shop. www.etsy.com/shop/tintangel 



Zijkant lijf, 4 x 

wit  

Staartaanzet 

Snavel, 2 x geel 

Staart, 8 x wit 

Vleugel, 8 x wit 

Bovenkantlijf 2 x 

wit 

Onderkant lijf, 2 

x wit 

Genoemde aantallen gelden 

voor twee duifjes! 
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Werkbeschrijving Tortelduifjes  

 

Lees voordat u begint met knippen de gehele beschrijving goed door. Alle delen worden geknipt 

uit vilt zonder naadtoeslag. De aantallen genoemd op het patroonblad gelden voor 1 duifje. In het 

pakket zit voldoende materiaal voor twee duifjes. Alle delen worden aan elkaar genaaid met 1 

draadje splijtzijde en een festonsteek. 

 

Festonneer de onderkant van het lijf tussen de beide zijkanten van c naar b. Festonneer de 

bovenkant van het lijf ook tussen de zijkanten. Begin bij punt b, ga naar punt a en terug naar punt 

b. Laat echter het laatste stukje van zo’n 4 centimeter nog even open om het lijfje op te kunnen 

vullen. Maar eerst wordt de snavel aan gezet. Vouw de snavel op de vouwlijn dubbel en feston-

neer hem dicht van a naar b. De naad komt aan de onderzijde. Schuif de snavel over de witte  

snavelpuntjes heen en zet de snavel vast op de lijn van a, via c naar het * tussen de punten c aan de 

onderkant van het lijf. Vul nu het lijfje op en sluit het laatste stukje. Duw bij het vullen de wol  

stevig in het kopje, zodat die mooi rond wordt. Het lijfje mag wat zachter gevuld worden. 

 

Festonneer twee staartdelen aan elkaar van a naar b. Vouw de staart open en leg er twee staart 

delen onder en festonneer de buitenkanten op elkaar. Verdeel de merinowol voor de staarten in 

twee gelijke plukken en neem van elke pluk een heel klein plukje af voor de kuifjes. Zet de lange 

pluk vast op de bovenkant van het lijf bij het *.Zet daar ook de lintjes vast. Verdeel daarvoor eerst 

het stuk lint in twee gelijke delen, 1 deel voor elke duif, en verdeel het stuk dan in drie stukjes van 

ongelijke lengte die aan 1 kant heel schuin af worden geknipt. Leg daarop de staart en zet die vast 

op het lijf met enkele steken. Festonneer de vleugels twee aan twee op elkaar en zet ze met enkele 

steken vast op de zijkanten van het lijf. Naai het plukje voor de kuif op de kop en borduur tot slot 

met zwarte spijtzijde oogjes op de kop. Gebruik daarvoor ook 1 draadje splijtzijde en maak kleine 

platsteekjes bovenop elkaar. Maak op deze wijze twee duifjes. 

 

De duifjes kunnen op velerlei wijze gebruikt worden. Geef ze een plaatsje op bloesemtakken, hang 

ze voor het raam of lijm of naai ze vast op een hart van riet of hout. Hier zitten ze vast op een hart 

eenvoudig gemaakt van twijgen. Neem daarvoor soepele twijgen van ongeveer 40 cm lang, ont-

daan van blaadjes. Ik heb er 6 stuks gebruikt en ze samen gebonden met lint aan 1 kant. Daarna de 

takken verdeeld in twee bosjes van drie stuks en die opengevouwen, voorzicht een hart vorm 

maken en onder aan het hart weer laten kruizen en vast gebonden. Leg dit hart, wat nog alle kan-

ten op wiebelt, te drogen onder een boek o.i.d. op een warme plaats, b.v. de radiator. Als het droog 

is blijft het netjes in vorm en kunnen de duifjes er op genaaid worden. Zo is het een heel 

romantisch tafereeltje en erg geschikt als cadeautje voor een bruidspaar. 

 

Veel plezier! 

 

Kijk eens rond in onze Etsy shop, voor meer patronen, heel veel complete pakketten en prachtige 

materialen om uw creaties mooi te kunnen maken. 

www.etsy.com/shop/tintangel 

 

Volg het weblog van Tintangel® om te zien hoe nieuwe ontwerpen ontstaan, voor de vele knutsel-

tips en gratis patronen. 

 

Kent u onze nieuwsbrief al? Aanmelden voor deze gratis nieuwsbrief kan via www.tintangel.nl  
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