Cottage Garden accessoires
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emmertje, gietertje en kruiwagentje.

De huisjes uit de serie Cottage Garden, zijn ook erg leuk om te verwerken tot een fleurige
zomerse hanger. Hang ze aan een leuke tak of stok en hang de tuinaccessoires eronder.
Voor het maken heb je nodig:
Wolvilt grijs, kleur 37
Splijtzijde Venus grijs 2793
IJzerdraad, b.v. bloemdraad.
Eventueel een stukje 3 mm dik vilt
Stukje dun karton
Restjes Filzi en sprookjesvilt van de
Cottages pakketjes.

Emmer, 1 x grijs

Emmertje

Bodem, 2 x grijs
of 1 x dik vilt

Emmertje
Voor de emmer festonneer je eerst beide
bodems op elkaar, als je dun vilt gebruikt.
Sluit dan de emmer door de korte kanten
net iets over elkaar te leggen en festonneer
de bovenrand. Borduur twee maal een lijntje met stiksteek langs de bovenkant, zie
foto.

Knip voor het hengsel een stukje ijzerdraad van 5,5 cm lang en een strookje vilt van 1 cm (liefst nog minder breed) en
5,5 cm lang. Vouw het vilt in de lengte dubbel rond het ijzerdraad en festonneer de lange kanten op elkaar. Vouw beide
uiteindjes om en buig het midden even rond een bezemsteel o.i.d. om een mooie ronding te krijgen. Naai het hengsel
vast aan de bovenkan van de emmer.
Maak van restjes Filzi mooie kronkels en naai er kleine rondjes aan als bloemen. Maak de rondjes met een perforator,
zoals ook bij de huisjes.

Voorkant,
1 x grijs

Onderkant 1 x grijs
Zijkant, 2 x grijs

Achterkant,
1 x grijs

Wielklem, 1 x grijs

Wiel,
1 x karton

Wiel,
2 x grijs
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Kruiwagen

Kruiwagen
Festonneer de zijkanten aan de onderkant van de kruiwagen en
festonneer ook de voor en achterkant tussen de zijkanten. Werk
de bovenkant van deze kruiwagenbak af met festonsteken. Festonneer de beide vilten wielen, met het kartonnen wiel ertussen
op elkaar. Knip voor de wielklem een stukje ijzerdraad af van
3,5 cm vouw het vilt van de wielklem daar in de lengte omheen
en festonneer de lange kanten op elkaar. Vouw de wielklem
dubbel en zet de uiteindjes vast op het midden van het wiel, aan
weerskanten. Naai de kromming van de wielklem onder de kruiwagenbak vast.
Voor de duwstang een stuk ijzerdraad knippen van 10,5 cm lang
en een strookje vilt van 1 cm breed of minder en 10,5 cm lang.
Vouw het vilt in de lengte rond het ijzerdraad en festonneer de
lang kanten aan elkaar. Vouw de uiteinden 2 cm om in een rechte hoek, zie foto. Buig de het middenstuk rond een ronde stok en
naai deze stang aan de achterkant van de kruiwagen. Er steekt
onder dan een klein stukje uit, waarop de kruiwagen steunt.
Gietertje
Festonneer als u dunvilt gebruikt, beide bodem op elkaar. En
festonneer de gieter er rondom. Sluit de gieter, leg darvoor de
korte kanten iets over elkaar heen en werk de bovenrand af met
een festonsteek. Borduur net als bij het emmertje ook twee
streepjes met een stiksteek over de gieter, zie foto.
Knip voor het hengsel een strookje vilt van 7 cm en 1 cm breed,
voor de tuit een strookje van 2 cm lang en 1 cm breed en voor
de tuitsteun een strookje van 1 cm breed en 1 cm lang.
Knip ijzerdraad af van dezelfde lengtes en vouw het vilt er in de lengte omheen en festonneer alle lange kanten op
elkaar. Buig het hengsel rond een bezemsteel en naai het aan de gieter, aan de bovenrand en in het midden van de zijkant. Voor de tuit het driekwart rondje sluiten door het driehoekje dicht te naaien. Naai daarop het rondje van de
broes vast en naai dit vast op het met vilt beklede ijzerdraadje voor de tuit. Lijm de tuit aan de gieter en lijm het steuntje er tussen, zie foto.

Gietertje
Gieter, 1 x grijs

Bodem,
1 x dik vilt of 2
x dun vilt

Tuit,
1 x grijs vilt

Broes,
1 x grijs
vilt

