
Badgasten 

Om de Badgasten te maken heb je nodig; 

 

10 x 15 cm huidkleurig vilt Holland felt kleur 69 

Restjes vilt van de Strandhuisjes Holland en/of Pastel 

Borduurzijde in bijpassende tinten 

Restje vulwol 

Restje dun karton 

 

 

Werkwijze lijfjes 

 

Festonneer twee maal twee lijfje aan elkaar, middenvoor en middenachternaad. Leg de beide helften nu op elkaar, 

naadjes aan de buitenkant. Festonneer nu de zijkanten op elkaar. Keer het lijfje en vul het stevig op. Leg het kartonnen 

rondje eerst in het lijfje en festonneer daarna het vilten rondje eronder.  

 

Afwerking man 

 

Festonneer de voorzijde van de broek op de achterzijde, festonneer alleen de zijnaden. Knip daarna de achterkant mid-

dendoor, keer de broek binnenstebuiten en doe het mannetje de broek om zijn lijfje. Sluit de middenachternaad. 

Doe het zelfde met de trui, de zijkanten op elkaar festonneren, achterkant middendoor knippen, over de stippellijn en 

de trui binnenstebuiten keren. Doe het mannetje de trui aan en sluit de middenachternaad. 

Knip een heel dun sliertje vilt voor het dasje en leg dat rondom de nek, laat het aan de voorzijde kruizen en naai het 

daar even vast. 

Knip voor het petje en strookje van 4 mm breed en 5 cm lang en festonneer dit rondom de top van het petje. Knip het 

teveel aan vilt af en sluit de achternaad. Naai het lintje onder aan het petje vast en zet het petje op 

het hoofdje. Zet het eventueel met lijm of met kleine steekjes vast. 

 

 

 



 

Lijfje vrouw, 4 x huid 
Lijfje man, 4 x huid 

De grote rondjes zijn de bodem van beide popjes, die worden uit huidkleurig 

vilt geknipt. De kleine rondjes uit karton, om de bodem te verstevigen. 
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man 
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man 
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x 

Broek, 2 x Petje, 

1x Lintje pet, 1x 

 

  

Kleding vrouwtje 

 

Festonneer de voor en achterkant van de jurk op elkaar, alleen de zijnaden. Knip de achterkant middendoor over de 

stippellijn. Keer de jurk binnenstebuiten en doe het vrouwtje de jurk aan. Sluit de middenachternaad. Knip van een 

kleur naar wens een smal strookje van 3 mm breed en sla dit om de taille van het popje. Laat het strookje op een heup 

kruizen en zet het daar vast.  

Knip voor de rand van de hoed een strookje van 1 cm breed en 5 cm lang en festonneer dit rondom de top van de 

hoed. Knip het teveel aan vilt af en sluit de rand. Schuif de rand van de hoed er overheen en festonneer de rand vast. 

Knip ook een smal strookje om dit om de hoed te leggen en laat dit achter kruizen en zet het daar vast. Zet de hoed 

iets schuin op het hoofdje en lijm het vast of gebruik kleine steekjes om het vast te zetten. Knip met een figuurschaar 

en strookje van 4 mm breed en 4 cm lang. Rimpel de lange kant in en trek goed aan. Dit wordt een 

bloem. Zet dit onder de hoed vast, zie foto. 

 

Veel plezier! 

 

Dit patroon is uitsluitend voor persoonlijk gebruik! Copyright Tintangel ® juni 2015. 

Kies zelf de kleuren voor de kleding, bijpas-

send bij het tafereel wat u maakt. Of kijk 

naar de foto op dit patroonblad. Het manne-

tje is gemaakt van restjes uit het pakketje 

Strandhuisjes Holland en het vrouwtje met 

restjes uit het pakket Strandhuisjes Pastel. 


