
Bloemeneierdopjes 

Voor het maken van deze vrolijke eierdopjes heeft u nodig: 

 

Vilt in maisgeel , Holland felt kleur 03 

Zachtgeel, Hollandf felt kleur 10 

Wit, Hollandfelt kleur 56 

Sprookjesvilt slagroen 

Splijtzijde in lichtgroen, en maisgeel. 
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Blad, 1 x sprookjesvilt 

slagroen 

Bloem, 4 x wit, 4 x maisgeel, 4 x 

zachtgeel 

Bloemhart, 4 x wit, 4 x 

maisgeel, 4 x zachtgeel 

Werkbeschrijving 
 

Alle delen worden geknipt uit vilt zonder naadtoeslag. Het naaien doet u met 1 draadje splijtzijde en 

een festonsteek. 

Knip de bloem voor elk eierdopje 4 keer uit, wit, zachtgeel en maïsgeel. Knip het bloemhart ook vier keer 

uit die drie kleuren. Knip het blad 1 maal uit groen vilt. 

 

Festonneer de bloemen twee aan twee, in de zelfde kleur, op elkaar en festonneer aan 1 kant er een 

bloemhart op in een andere kleur.  

Maak voor 1 Bloemendopje zo 6 verschillende bloempjes. Leg in bloempje met het bloemhart naar boven 

voor u neer en leg daar om heen de vijf andere bloempjes met het hart naar beneden. Met kleine stikste-

ken worden nu de buitenste bloemen aan de binnenste gezet, telkens op twee plaatsen.  Vouw dan de 

bloempjes naar boven en zet ze rondom aan elkaar vast, zodat er een klein bakje ontstaat. Telkens weer 

op twee plaatsen aan elkaar naaien. 

Vouw de steel van het blad dubbel en festonneer de steel van a naar b dicht. Trek de draad steeds iets te 

strak aan, zodat het steeltje iets gaat krullen. Festonneer vervolgens het blad rondom en ook daarbij de 

draad af en toe iets strakker aantrekken dan normaal, zodat het blad een klein beetje bol gaat staan. 

Zet het dopje op het blad en naai dat vanonder af vast. Maak op deze wijze net zoveel bloemeneierdopjes 

als u zelf leuk vindt en u heeft voor de voorjaarstafel twee vrolijke eierdopjes. 

Helemaal leuk en gezellig in combinatie met het Paashaasje, ook daarvan is het patroon gratis te down-

loaden vanaf mijn weblog www.tintangel.typepad.com   
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Uitsluitend voor persoonlijk gebruik. 


