Egel in de hoofdrol

Voor het maken van deze decoratie heb je het volgende
nodig:
Wolvilt bruin, kleur 15
Wolvilt zwart kleur 40
Groenvilt kleur 42
Splijtzijde bruin, groen en zwart
Egeltjes lint
Beetje vulwol of kaardvlies
Voor de zomervariant een klein bloemknoopje
Voor de herfstvariant een lapje geruite stof, paddenstoeltje, kunstblaadjes en eventueel een borduurring met
een doorsnee van 10 cm
Materiaalpakketjes zijn verkrijgbaar in mijn Etsy shop
www.etsy.com/shop/tintangel. Ook borduurringen zijn
daar verkrijgbaar. Het materiaalpakketje is voor de zomer en de herfstvariant.

Knip de delen uit vilt zonder naadtoeslag. Voor de zomervariant zowel het lijfje, de groenstrook, de blaadjes en de vacht twee keer uit de aangegeven kleur vilt. Voor de herfstvariant de egel en de vacht één keer
uitknippen. Gebruik voor het naaien één draadje splijtzijde en een festonsteek

Festonneer beide lijfjes op elkaar met een opmaat geknipt stukje kaardvlies of wat vulwol
ertussen.

Naai helemaal rondom, om het lijfje te sluiten.

Naai de bovenkant van de vacht op elkaar met
het dubbelgevouwen stukje lint ertussen. Gebruik de helft van het lint uit het materiaalpakketje. Naai van A naar B.

Schuif de vacht over het lijfje en zet het zwart
vilt aan weerszijden vast op het bruine vilt van
het lijfje.

Dan ziet het er zo uit.

Borduur met zwarte platsteekjes een neusje op
de punt. Veel steekjes, om een mooi rond
neusje te maken.

Borduur aan weerszijden een oogje. Kijk eens
op mijn blog bij de workshop muizenoogjes
maken hoe je dat het beste en mooiste kunt
doen.

Borduur met bruin garen de stekels op de
vacht, kleine V-tjes.

De egelhanger is dan bijna klaar.

Festonneer de onderkant en de zijkanten van
de groenstrook op elkaar van A naar B.

Schuif de egel er iets tussen en festonneer het
groen op de egel vast aan beide kanten.

Naai de blaadjes vast en naai daarop het
knoopje vast. En de zomerse egelhanger is
klaar. Leuk voor aan sleutel of tas.
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Voor de herfstvariant wordt het lijfje op een
lapje stof gefestonneerd en daarop de vacht.
Borduur het neusje en een oogje en borduur
ook de stekeltjes met V-tjes op de vacht.

Naai het lintje tot een cirkel rond de buitenste
borduurring. Span de stof in de ring en knip
het teveel aan de achterkant rondom netjes af.

Versier het tafereeltje verder met het
paddenstoeltje en de blaadjes. Het
paddenstoeltje heeft een plakkertje aan
de achterkant. De blaadjes kunnen
vastgelijmd of genaaid worden.
Veel plezier!
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Nog veel meer leuke gratis patronen en knutseltutorials zijn te vinden op mijn blog
www.tintangel.typepad.com. Ken je onze nieuwsbrief al? Meldt je aan via www.tintangel.nl.

