Lavendelkrans

Voor het maken van deze krans heeft u nodig:
1 lapje vilt zand kleur 78
10 x 20 cm vilt donker lile kleur 61
10 x 10 cm vilt licht lila kleur 62
5 knoopjes b.v. van hout
Hennep of vlas touw
Restje vulwol
Splijtzijde (Venusgarens) in de kleuren zand 2642,
donker lila 2334 en licht lila 2333
Labels of tags met een lavendel thema
Strokrans
Textiellijm
Handje vol stro
Kartelschaar of schulpjeschaar.
Verse Lavendel, 5 kleine bosjes van 5 takjes.

Materiaalpakketjes met de materialen zichtbaar
op de foto, zijn verkrijgbaar in mijn Etsy shop
www.etsy.com/shop/tintangel.
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Huisje, 5 x uit zandkleurig
vilt, zonder naadtoeslag

Hartje, 5 x uit licht lila vilt,
zonder naadtoeslag.

Knip op maat van donker lila vilt, 5 strookjes
van 1 cm breed. Knip 1 lange kant daarvan
met een schulpjesschaar of kartelschaar.

Bedek de strokrans met een dun laagje los stro en zet het stro vast door de krans te omwikkelen met binddraad of touw. Maak meteen een ophanglusje aan de krans.

Festonneer op elk huisdeel een licht lila hartje
en maak daarop een knoopje vast.

Vouw het huisje dubbel en festonneer de
twee zijnaadjes.
Vul de huisjes iets op met een beetje vulwol.

Festonneer langs de open bovenkant nu een geschulpt
strookje donker lila vilt, zie knipinstructies bij de
patronen. Vouw op de punt het strookjes netjes plat
en knip het teveel aan vilt af.

Maak van een stukje hennep of vlastouw een
strikje en lijm dat vast op de punt van het
huisje, net onder de lila dakrand.

Knip indien nodig de labels netjes uit en maak er met een
perforator een gaatje in. Bundel de lavendel, vijf takjes per
bosje, met een stukje touw en hang het label eraan.

Verdeel de huisjes en de bosjes Lavendel over de krans. Zet ze vast met spelden of lijm.
En dan is de krans klaar, hang hem op en geniet van de zomerse geur van lavendel. De lavendel zal zo mooi
drogen en de krans kan nog heel lang mee.

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 kransen te
maken naar dit patroon voor de verkoop, hetzij in pakket vorm, hetzij kant en klaar, tenzij voor het goede
doel of tenzij uitdrukkelijk anders met ons overeen gekomen.
Op dit patroon zijn auteursrechten van toepassing, beeld, tekst en patronen zijn volledig eigendom van
Tintangel® .

Kijk voor meer gratis patroontjes en vele leuke knutsel-tutorials op mijn weblog ww.tintangel.typepad.com
En bevalt het werken met wolvilt, bezoek dan mijn Etsy shop www.etsy.com/shop/tintangel
Opzoek naar dit prachtige vilt? Bezoek dan mijn materialen shop www.etsy.com/shop/thegeneroussheep.
Met de code WELCOME 2U in beide shop altijd 10% korting bij een bestelling met een waarde
vanaf € 5,00

