Gebraden Kalkoen

Voor het maken van deze gebraden
kalkoen heeft u nodig:
10 x 15 cm sprookjesvilt koffertjes bruin
10 x 10 cm licht grijs vilt, kleur 37
Restjes vilt in wit, oranje, lentegroen en
zachtgeel
Splijtzijde in lichtbruin, grijs en wit
Restje vulwol.
Stukje karton b.v. van schoenendoos
Pijpenrager
Textiellijm

Kalkoen zijkant,
2 x bruin

A

Kalkoen onderkant, 1x bruin

B

B

A

Kalkoen poten,
4 x bruin
Kalkoen vleugel,
4 x bruin
Kalkoen sok,
2 x wit

Schaal, 1 x karton, 2 x grijsvilt
met naadtoeslag

Handvaten schaal,
2 x grijs

Patroondelen uitknippen zonder naadtoeslag.

Werkbeschrijving Gebraden Kalkoen
Festonneer de beide zijkanten van de kalkoen op elkaar van A naar B. festonneer vervolgens de bodem
eronder van A naar B en langs de andere kant terug naar A. Knip in de bodem een opening om te vullen, midden in de bodem in de lengte richting. Vul de kalkoen stevig op en sluit de bodem met kleine
overhandse steekjes.
Festonneer de poten twee aan twee op elkaar. Voordat ze helemaal gesloten worden de bilen van de poten
wat opvullen. Naai de poten aan de kalkoen. Festonneer ook de vleugels twee aan twee op elkaar en naai
die eveneens aan de kalkoen.
Voor zijn “sokken”het patroontje op de vouwlijn dubbelvouwen en vanaf de vouw in knippen tot kleine
sliertjes. Rijg de lange kanten samen aan een draad en doe de sok om een poot. Trek de draad aan en
hecht af. Doe dit met beide poten/sokken.
Festonneer de beide schaaldelen met het kartonnen deel ertussen op elkaar. Knip van pijpenrager twee
stukjes van 3,7 cm en knip rondom de pluisjes er af. Vouw de vilt strookjes voor de handvaten in de
lengte dubbel om de stukjes pijpenrager en festonneer de lange kanten op elkaar. Buig de handvaten
rond een pen of stift en naai ze aan weerskanten van de ovale schaal.

Knip van groene, gele en oranje vilt heel veel kleine sprietjes. Doe lijm op de schaal, een randje langs de
rand van ongeveer 1 cm breed en strooi daar de gemengde sliertjes op als groente. Lijm tot slot de kalkoen in het midden van de schaal vast.
En klaar is de heerlijke gebraden kalkoen. Geef hem aan de koksmuis, naar de handvaten van de
schaal vast aan zijn pootjes. Eigenlijk is de koksmuis de bakkersmuis uit het pakket The Christmas
Bakery—de Bakker. Maar koken met Kerst doe hij ook heel graag.
Kijk voor nog veel meer leuke Tintangel® pakketten op www.etsy.com/shop/tintangel en voor veel meer
gratis patroontjes op www.tintangel.typepad.com
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The Christmas Bakery met Kraam en Bakker met aan
weerszijden de Kerstbomen voor de Dickensmuizen.

