
Anemoontjes en gezoem 

Voor het maken van Anemoontjes en gezoem heeft u nodig: 

 

Vilt in de kleuren: 

 Zwart Holland felt kleur 40, Mosgroen, Holland felt kleur 14, Zacht lila Holland felt kleur 

62 

Donker lila Holland felt kleur 61, Cyclaam Holland felt kleur 29, Stokvilt 6 mm hard kleur 

14 

Splijtzijde in de kleuren lila, donker lila, cyclaam, mosgroen, zwart en fel geel 

Twee stokjes van  28 cm lang,. 2 kralen van 12 mm doorsnee, 6 van 15 cm doorsnee 



Werkbeschrijving Anemoontjes en Gezoem  

 

Lees eerst de gehele beschrijving goed door. Knip alle delen uit vilt zonder naad, volgens de 

kleuren en aantallen genoemd op het patroonblad. Let op, de genoemde aantallen gelden voor 1 

hommeltje. De aantallen van de blaadjes en bloemblaadjes gelden voor alle drie d bloemen in 

eens. Verdeel het sokvilt in 3 gelijke stukken. Knip op maat van zwart vilt drie strookjes van 

1,5 x 6 cm. Knip deze aan 1 lange kant in tot kleine smalle sprietjes. Dit zijn de stampertjes 

van de anemoontjes. Gebruik voor het naaien van de vilt delen 1 draadje splijtzijde en een fes-

tonsteek tenzij anders wordt vermeld. 

 

Anemoontjes 

Wikkel het zwarte strookje vilt voor het stampertje om het uiteinde van een stuk stokvilt en 

naai dit vast. Daaromheen, net onder het zwarte vilt, worden de gekleurde bloemblaadjes vast-

gemaakt. Eerst twee tegen over elkaar, dan daar tussen weer twee tegen over elkaar. Dan de ove-

rige drie blaadjes daar onder naaien, mooi verdeeld over de bloem. 

Knip in het groen blad in het midden een klein gaatje en schuif de steel van de Anemoon er-

doorheen. Schuif het blad over de steel tot helemaal onder de bloem. 

Maak op deze wijze nog 2 bloemen. 

 

Hommeltjes 

Festonneer aan het kop en rugdeel van de hommel aan beide kanten van a naar b een lijfdeel. 

Leg een kraal van 15 mm doorsnee in het lijfje en festonneer de buiknaad dicht van c naar b. 

Maak nu een draad vast bij c en rijg daar een tweede kraal aan van 15 mm doorsnee. Neem 

iets vilt op van het kopdeel, aan de binnenkant, bij het * en steek terug door de kraal naar c. 

Trek de draad aan en zet de draad vast. Wikkel eventueel de draad enkele malen om het nekje 

en zet opnieuw vast. 

Borduur met een volle gele draad splijtzijde de gele lijnen op de Hommel. Doe dit met een stik-

steek. Kneed nu van bijenwas, eerst even op een warm plekje zacht laten worden, de vleugeltjes. 

Kijk voor de vorm naar het patroontje op het patroonblad. Naai de vleugeltjes op de rug vast. De 

draad niet te hard aantrekken, anders glijdt hij eenvoudig door de was heen. 

Nu wordt met een volle zwarte draad splijtzijde de Hommel aan de steel van de Anemoon ge-

naaid. Hiermee worden meteen de pootjes aangegeven. Maar een draadvast aan de Hommel net 

onder de eerst stippellijn.(van bovenaf gezien de eerste). Wikkel de draad om de stokvilt steel 

en steek de draad terug in het lijfje. Laat de draad iets daaronder, ongeveer op de middelste 

stippellijn weer uitkomen en maak daar op dezelfde wijze nog eens pootjes om de steel heen. 

Voor het derde paar pootjes de draad laten uitkomen net boven de derde stippellijn. 

Hecht de draad af door even heen en weer te steken in het zwarte vilt en knip dan de draad kort 

af. Voorzie op deze wijze elke steel van zo'n gezellige dikke Hommel. 

 

Raamhanger 

Leg de beide stokjes voor u neer met tussen de uiteinden aan beide kanten een kraal van 12 

mm doorsnee. Neem een volle draad groene splijtzijde en bevestig daarmee de kralen tussen de 

stokjes. Dit gaat eenvoudig door de draad dubbel te slaan en om 1 stokje te doen. Rijg dan de 

dubbele draad door de kraal en knoop de draadjes nu om het tweede stokje. Zie tekening 1. 

Voordat de tweede kraal er zo tussen wordt geknoopt, eerst de stelen van de Ane-

moontjes er tussen leggen, zodat de bloemen straks op de beide stokjes rusten. 

Knoop de uiteinden van het lint bij de kralen vast, zodat de raamhanger opgehan-

gen kan worden. 



De Anemoontjes zijn ook leuk in en vaasje. U kunt dan het stokvilt vervangen door pijpenra-

gers bekled met mosgroen vilt. Bekleed daarvoor pijpenragers van 17,8 cm lengte met strook-

jesvilt van 1 cm breed en 18 cm lang. Vouw die in de lengte dubbel en festoneer de lange nad. 

Knip voor dunnere steeltjes eventueel eerst de pluisjes van de pijpenragers af. 

 

In plaats van bijenwas, kunt u het model voor de vleugels ook uit Angelwire of wit vilt knip-

pen. 

De Hommeltjes zijn ook super leuk om los aan takken te hangen, om klem ze met hun pootjes 

om een rietje in een zomerse drankje. 

 

Dit patroon is uitsluitend voor persoonlijk gebruik! Op dit patroon zijn auteursrechten van toe-

passing en alle rechten daarvan rusten bij Tintangel® 
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