Werkbeschrijving Paasslinger kdu555

Paasslinger

Knip alle delen uit de juiste tint vilt in de aantallen
genoemd op het patroonblad. Knip alle delen uit zonder naadtoeslag en naai alle delen met een festonsteek
en één draadje splijtzijde.
De kip.
Leg de kam tussen de beide kippen en festonneer
rondom. Laat wel even een opening om te vullen en
vul het kipje heel zacht iets op. Naai de vleugeltje twee
aan twee op elkaar van A naar B, aan de kant van het
pijltje. Schuif aan weerskanten een vleugel om het
lijfje en festonner ze vast op voor en achterkant.
Rimpel het staartje een beetje in en zet dat vast op de
achterkant van het kipje. Borduur oogjes met zwart en
snaveltje met geel en zet tot slot de lellen vast onder
de snavel.
Haasje
Naai de buik op het lijfje van het haasje, maar laat het
bij de nek open. Vul het buikje iets op. Neem het kopje
en festonner van A naar B onder langs de pootjes. Leg
nu het kopje met de voorpootjes op het lijfje en festonner rondom het kopje van A naar B,. Eventueel het
kopje nog iets vullen. Naai de roze binnenoortjes op de
oren en borduur oogjes en snuitje
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Schaap
Leg de beide pootjes op elkaar en festonneer ze rondom. Schuif ze tussen de beide lijfjes en festonneer de lijfje op elkaar. Laat
wel even een opening om te vullen over. Vul het schaapje heel zacht iets op en sluit dan het lijfje. Festonneer de beide kopjes op
elkaar en naai dit vast op het lijfje, zie patroon. Borduur de oogjes.
Eieren
Festonneer steeds twee eieren van de zelfde maat op elkaar.
Afwerking
Naai op het kipje, het haasje en het schaapje twee groene blaajes vast. Festonner de grote blaadjes rondom en voorzie ze van een
geborduurde nerf. Naai de boven aan elkaar en laat er een lange graag aan hangen. Steek die door het roze ei heen en zet de
draad aan de top even vast. Rijg nu achtereen volgens van beneden naar boven het schaapje, het gele ei, het haasje, het groene
ei en het kipje aan de draad en maak aan het eind een ophanglusje in de draad.
En dan is deze eenvoudige Paasslinger klaar. Leuk om zo op te hangen, maar u kunt ook de figuurtjes los in de paastakken
hangen of op een strokrans lijmen. Mogelijkheden genoeg.
Veel plezier!
Kijk voor het hele Tintangel assortiment eens op www.tintangel.nl of bestel de pakketten in onze online winkel
www.etsy.com/shop/tintangel. Volg het ontstaan van onze ontwerpen op het weblog www.tintangel.typepad.com. Dat is ook
de plaats om vele gratis patroontjes en knutseltips te vinden.
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A

Vleugel,
4 x geel

Kam, 1 x
geel

Lel, 1 x
geel
B

Schaapje, 2 x ecru

Staart kip, 1 x geel

Schapenpootjes,
2 x zand
Ei, 2 x
groen

Patroondelen Paaslinger du555

Kip, 2 x

Ei, 2 x
geel

Haasje, 1
x zand

Buik haasje,
1 x zand

Ei, 2 x
roze

Hoofd en
pootjes
haasje, 1
zand
A

Schapenkop, 2 x
zand

B

Oortje haasje,
2 x roze

Staartje haasje,
1 x ecru

Groot blad,
2 x groen
Klein blad, 6 x groen
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