Zomers bijenlichtje

Voor dit zomerse lichtjes heb je het volgende nodig:
Een half liter conservenpotje op klein windglas.
Strookje slagroen sprookjesvilt van 30 cm lang en
1,,5 cm breed
Restje zwart, geel en wit vilt
3 houten kralen 10 mm doorsnee
3 houten kralen 6 mm doorsnee
Splijtzijde in zwart en geel
3 kleine bloemetjes b.v. madeliefjes
Leuk zomers lint 30 cm
Twee tinten geel satijnlint van 3 mm breed 45 cm.
Textiellijm of transparante knutsellijm
Materiaalpakketjes zijn vanaf 10 augustus verkrijgbaar in mijn Etsy shop www.etsy.com/shop/tintangel,
zolang de voorraad strekt. Het glazenpotje zit niet in
het materiaalpakketje.
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Plak het bijenlintje of ander zomers lintje om
het potje.
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Knip het strookje groen vilt in om grassprietjes
te maken.

Plak het randje onder aan rond het potje en knip het teveel
aan vilt af. Plak de bloemetjes op het grasrandje.

Patroondelen bijen
Knip het lijfje voor de bij, 6 maal zonder naadtoeslag
uit zwart vilt en de vleugels 3 maal, zonder naadtoeslag uit wit vilt.

Bijenvleugels, 3 x wit

Bijenlijfje, 6 x zwart

Festonneer twee lijfjes op elkaar langs één kant en
schuif een grote en een kleine kraal tussen de delen.
Festonneer dan het lijfje verder dicht.

Knip van gele vilt strookjes van 3 mm breed, twee voor elke bij en lijm die om de
lijfjes. Knip het teveel aan vilt af en zet de uiteindjes op de buikzijde van de bij even
met een enkel steekje aan elkaar.

Naai de vleugels op de rug vast, op de overgang van
kop naar lijf. Steek de draad naar de rug van de bij en
laat hem daar hangen.

Maak zo de drie bijen en plak de draadjes aan het
potje, net onder het schroefdraad.

Knoop de gele lintjes er om en knip het teveel aan
zwarte draad af, net boven de lintjes.
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Nog een waxinelichtje of klein kaarsje in het
potje doen en je zomerse lichtje is klaar!
Veel plezier!

Dit patroon is uitsluitend voor persoonlijk gebruik, al mag je natuurlijk een link op je eigen blog of website zetten naar
dit patroontje toe om het met anderen te delen. Het mag niet gebruikt worden om decoraties te maken naar dit patroon
voor de verkoop, hetzij in pakket vorm, hetzij kant en klaar, tenzij voor het goede doel of tenzij uitdrukkelijk anders met
ons overeen gekomen.
Op dit patroon zijn auteursrechten van toepassing, beeld, tekst en patronen zijn volledig eigendom van Tintangel®
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Kijk voor meer gratis patroontjes en vele leuke knutsel-tutorials op mijn weblog ww.tintangel.typepad.com
En bevalt het werken met wolvilt, bezoek dan mijn Etsy shop www.etsy.com/shop/tintangel
Opzoek naar dit prachtige vilt? Bezoek dan mijn materialen shop www.etsy.com/shop/thegeneroussheep.
Met de code WELCOME 2U in beide shop altijd 10% korting op een bestelling met een waarde
vanaf € 5,00
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