Geveltje voor de Balletschool van Mimi

Maak de balletschool van Mimi compleet met een bijpassende gevel. De leuke bordjes voor op de gevel
zitten in het pakket : De Balletschool van Mimi.
Voor het maken van de gevel heeft u nodig: lichtgrijze vilt 45 x 20 cm kleur 37 Holland felt
1/4 lapje sprookjesvilt grijs/wit
Splijtzijde lichtgrijs 2790 Venusgarens
Restjes babyroze vilt kleur 76 Holland felt met bijpassende splijtzijde
Restje groen vilt kleur 41 Holland felt
Materiaalpakketjes zijn verkrijgbaar in mijn Etsy shop www.etsy.com/shop/tintangel
Werkwijze
Festonneer rondom de opening de stenen op één vilten gevel, zie foto. Teken daarna met grijs potlood een
stenenpatroon op deze gevel en borduur de lijnen over met stiksteekjes of rijgsteekjes.
Festonneer dan de gevels op elkaar met de kartonnen gevel ertussen. Doe het zelfde met de zijsteunen en
festonneer deze daarna aan weerszijden van de gevel.
Knip voor de roosjes 8 strookjes roze vilt van ongeeer 9,5 cm lang en 5 mm breed. Maak er roosjes van
zoals wordt beschreven in de workshop “Roosjes maken van vilt”die is te vinden op mijn weblog
www.tintangel.typepad.com
Lijm de roosjes, samen met de blaadjes op de gevel en lijm tot slot de bordjes op de gevel.
Veel plezier!
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Blad, 8 x groen

Steen, 17 x sprookjesvilt grijs-wit

Gevel:
1 x karton zonder naadtoeslag, 2 x lichtgrijze vilt met naadtoeslag.
Leg daarvoor het karton op de dubbelgevouwen lap vilt. Teken met
een scherp potlood om het kartonen knip uit, direct naast de potloodlijn, zo ontstaat er een naadtoeslag van ongeveer 2 tot 3 mm.
Leg deze gevel met de bovenkant tegen de rand van het vilt aan voordat er om getekend wordt, wel rekening houden met de 2 tot 3 mm
naadtoeslag die ook aan de boenkant nodig is.

Zijsteunen gevel,
2 x karton zonder naadtoeslag, 4 x lichtgrijze vilt met naadtoeslag. Zie methode
van de gevel. Gebruik voor twee van deze
vormen het vilt wat uit de openingen geknipt wordt.
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