
Hazenportretje 

Nodig: 

 

Lapje Tilda ruitstof roze/wit van 13 x 13 cm 

Restje donkerroze vil, kleur 76 

Restjes ecru vilt, kleur 91 

Restje lichtroze vilt, kleur 65 

Restje beige vilt, kleur 34 

Roze satijnlint 3 mm breed en eventueel 16 mm 

breed. 

Borduurring met een diameter van ongeveer 10cm. 

Werkbeschrijving: 

 

Knip de delen voor het portretje zonder naadtoeslag uit de 

juiste tinten vilt, zie patroondelen. Leg de ring midden op 

het lapje en bepaal aan de hand daarvan waar het kopje 

moet komen. Leg dit neer, zet even vast met een speld en 

festonneer het kopje rondom op het lapje met één draadje 

splijtzijde. Festonneer vervolgens de oren, de binnenoren, 

de wangen en het neusje op het lapje. Borduur dan twee 

oogjes met een draadje zwarte spijtzijde op het portretje. 



 

Als het portretje klaar is, leg je het lapje op de 

binnenste ring van de borduurring. Voel even 

of het lapje netjes ligt, het haasje in het mid-

den, de onderkant aansluitend op de ring. 

Schuif dan voorzichtig de buitenring over het 

lapje en zorg ervoor dat de sluiting netjes mid-

den bovenaan komt. De stof komt nu automa-

tisch mooi strak te zitten. Knip het teveel aan 

stof netjes af. Schroef de buitenring weer goed 

vast. 

 

Neem een lang stuk lint en haal dat onder de schroef 

door en knoop de uiteinden samen. 

Zo heb je een ophanglintje. 

Versier het portretje naar eigen smaak nog 

met een strikje van breder satijnlint boven het 

kopje. Dit strikje is op het lapje gelijmd. 



Patroondelen Hazenportretje 

Oor, 2 x beige 

Kopje, 1 x 

beige 

Wangetjes, 2 x ecru 

Neusje, 1 x 

donker roze 

Binnenoor, 

2 x licht roze 

Heel veel plezier met dit Hazenportretje gewenst! Tip: Kijk op mijn weblog eens bij de 

workshop muizenoogjes maken, op die manier maak je ook mooie hazenoogjes. 

 

Dit patroon is uitsluitend voor persoonlijk gebruik, al mag je natuurlijk een link op je eigen 

blog of website zetten naar dit patroontje toe om het met anderen te delen. Het mag niet 

gebruikt worden om portretjes te maken naar dit patroon voor de verkoop, hetzij in pakket 

vorm, hetzij kant en klaar, tenzij uitdrukkelijk anders met ons overeen gekomen. 

 

Op dit patroon zijn  auteursrechten van toepassing, beeld, tekst en patronen zijn volledig 

eigendom van Tintangel® .  

Copyright Tintangel® 

 februari 2014 

www.tintangel.nl 


