Lichtmatrozen, vuurvlinders
en meer.

Voor het maken van deze lichtjes heb je nodig:
Ouderwetse houten wasknijpers. Vilt, garen, lint, verf of nagellak, textiellijm.,
glazen conservenpotjes, schelpenzand en eventueel schelpjes.
De wasknijpers zijn per setje van vijf te koop in mijn materialen shop
www.etsy.com/shop/thegeneroussheep.
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Teken met een zwarte stift of fineliner
eenvoudig een mondje en oogjes op de
knop van de wasknijper.

Kleur met verf of nagellak een
eenvoudig kapsel.

Knip twee kleine stukjes lint en
plak die op het hoofdje

Rimpel het rondje voor de pet
rondom in.

Trek de draad aan zodat er een klein
rondje open blijft. Hecht de draad af.

Lijm het petje op het hoofdje.

Doe een beetje lijm achter in het nekje en
leg daarop schuin naar beneden wijzend ,de twee draden splijtzijde voor de
trui.

Wikkel de draden rond en knip ze af
zodra het dikste deel van de wasknijper is bereikt. Doe een beetje lijm aan
de draden om ze af te hechten.

Doe het kraagje om en zet de lipjes voor,
kruislings, vast. Lijm eventueel achter
het kraagje op de trui zodat het niet uitsteekt.

Maak zo vijf matrozen en rijg het lint
tussen de `benen` door.

Leg het potje erop en naai de uiteindjes van de lintjes aan elkaar,
niet te strak, voor het schuiven heb je ruimte nodig, en lijm ze samen plat vast, zie foto links. Steek er even een speld in om het te
laten drogen.

Verschuif voorzichtig alle matrozen naar hun plekje rondom
het glazen potje. Vul het potje
met schelpenzand, leg er een
waxine lichtje op en decoreer
met wat schelpjes.

Vele variaties mogelijk met deze grappige wasknijpers. Bijvoorbeeld vuurvlinders. Verf het vlinderlijf
op de wasknijper.

Festonneer de vlinder rondom.

Zo staan er vijf vlinder op het
lichtje. Hier is ook om de bovenrand van de pot een lintje geplakt.

Bijen en kaboutertjes zijn ook zo gemaakt. Met garen of strookjes vilt bekleed je de lijfjes. De patronen voor de
vleugels en het mutsje en baarde staan
hieronder. Gebruik de versierde knijpers
om lichtjes te maken, of als knijper op
een zakje met een cadeautje of traktatie.
Mogelijkheden genoeg! En leuk om vilt,
verf en garen restjes te verwerken.
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Patroondelen Lichtmatrozen, vuurvlinders,
kabouter en bijen.

Dit patroon is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Veel meer gratis patronen zijn te
vinden op mijn blog www.tintangel.typepad.com. Neem er een kijkje!

Veel plezier!
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