Bagage voor de Dickensmuizen

De Familie of Mice Meadows, de Dickensmuizen, gaan natuurlijk niet op reis vanuit het Victoriaans
Engeland om bij ons Kerst te vieren, zonder bagage. Daarom dit gratis patroon om een hoedendoos, een
koffer en een valies te maken.
Voor het maken heb je nodig:
Koffertjesbruin sprookjesvilt ( te koop in mijn materialen shop 111.etsy.com/shop/thegeneroussheep)
Een restje donkerbruin vilt kleur 16 ( zie ook mijn materialen shop)
Bijpassende splijtzijde
Stukje lint
Stukje leren veter’
Dun karton
Textiellijm
Vulwol
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Valies, 1 x
sprookjesvilt
koffertjes bruin

Koffer, 2 x
sprookjesvilt koffertjes bruin

F

C

Koffer boven en onder,
2 x sprookjesvilt
koffertjes bruin
D

Deksel en bodem
hoedendoos, 2x
sprookjesvilt
koffertjes bruin

E

Kofferhoekjes, 8
x bruin vilt

Koffer zijkanten,
2 x sprookjesvilt
koffertjes bruin

Algemene aanwijzingen
Knip alle delen uit het vilt zonder naadtoeslag en naai ze met één draadje splijtzijde en een festonsteek.
Werkbeschrijving Hoedendoos
Knip uit het sprookjesvilt naast de bodem en deksel ook en strook van 3,5 cm breed en 15 cm lang en een strookjes
van de zelfde lengte maar dan 1 cm breed . Knip van karton twee maal het rondje en een strook van 3 cm breed en
17 cm lang.
Festonneer de brede strook rond het bodem rondje, knip het teveel aan vilt af en sluit de naad.. Rol het strookje karton op, b.v. rond een bezemsteel en stop het in de hoedendoos. Doordat het karton wil uitrollen, zal het mooi strak in
de doos zitten. Vul de doos wat op met wol en leg het tweede kartonnen rondje op de wol. Leg daarop het vilten rondje
voor het deksel en festonneer dit rondom vast. Leg nu de het strookje van 1 cm breed om de bovenkant en festonneer
dit vast aan het deksel. Ook hier het teveel aan vilt afknippen en de korte kant vast naaien.
Neem een stukje koord of leren veter van 12 cm lang en leg in weerskanten een knoopje, op ongeveer 1 cm vanaf de
uiteinden. Naai de veter net boen de knoopjes aan weerskanten van de hoedendoos vast. Versier verder de doos naar
smaak met een strik van lint.

Werkbeschrijving koffer
Knip alle delen uit vilt en ook uit dun karton. Zet eerst met behulp van plakband de kartonen versie in
elkaar.
Festonneer dan rond 1 groot kofferdeel de twee zijkanten en boven en onderkant. Festonneer aan 1 lange kant alvast een ander groot kofferdeel. Leg nu de kartonnen koffer in het vilten bakje en sluit de
overige drie naden. Lijm op alle hoeken een kofferhoekje, het naadje valt steeds op een naad, laat ze zoveel mogelijk de zelfde kant op vallen.
Leg een dun strookje donkerbruin vilt om de koffer als riem, een strookje van 5 mm breed en 13 cm
lang en borduur de gesp.
Knip een strookje donkerbruin van 1 cm breed en vier cm lang en vouw dit in de lengte dubbel. Festonner de lange kanten op elkaar en zet dit wat gebogen vast op de koffer als handvat.
Werkbeschrijving Valies
Maak eerst de vouwen in de grote lap voor het Valies. Leg de punten A en B op elkaar en zet ze even met
een enkele steekjes aan de rand op elkaar vast. Doe het zelfde met de punten C en D, E en F en ook met
H en G.
Zit dit allemaal vast, vouw dan het vilt tussen de punten B en C en tussen de punten F en G naar binnen. Zet ook dit even met kleine steekjes vast. Doe wat vulwol in de tas om hem mooi rond van vorm te
krijgen en de beide zijkanten wat naar buiten te duwen. Festonner nu de bovenkant dicht. Knip een
strookje van 5,2 cm lang en 1,5 cm breed. Leg het langs de bovenkant van de tas en festonneer die lijn
nogmaals, neem nu de strook mee. Vouw de strook om, over de bovenkant van de tas en zet hem aan de
andere kant, zoveel mogelijk naar binnengevouwen met kleine steekjes vast.
Maak van een strookje van 5,5 cm lang en 1 cm breed het handvat. Vouw het strookje daarvoor in de
lengte dubbel en trek de draad daarbij steeds iets te strak aan, zodat het handvat als vanzelf wat rond
gaat staan. Naai het handvat, 4 mm vanaf beide kanten, op het Valies vast.
Veel plezier!
Alle pakketten van deze serie, grootouders, ouders en binnenkort ook de kinderen en meer spullen om
er een onvergetelijk Dickenskerst van te maken, zijn te vinden in mijn Etsy shop
www.tintangel.typepad.com
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