
Meivogeltje 

Voor het maken van het ontwerp Meivogeltje heeft u nodig: 

 

1 1/2 lapje wit vilt Holland felt kleur 56 

Lichtblauw vilt, Holland felt kleur 75 

Sprookjesvilt slagroen 

Stokvilt lichtblauw kleur 75 

Stokvilt geel kleur 03, eventueel vervangen door geel vilt in kleur 3 

Stukje bijpassende stof, lichtblauw wit 

Lichtblauw lint 

Dun karton 

Lontwol om te vullen 

Splijtzijde in de kleuren wit, lichtblauw, slagroen en zwart 

 

De meeste van  deze materialen zijn verkrijgbaar in deze shop. www.etsy.com/shop/tintangel 



Zijkant vo-

gelhuisje 

1 x karton  

4 x wit met 

naadtoeslag 

Blad, 3 x 

groen 

Hartje, 

 1 x 

l.blauw 

Vogelhuisje 

voor, 

1 x karton  

2 x wit met 

naadtoeslag 

Dak vogelhuisje, 

1 x karton  

4 x wit met naad-

toeslag 

Vogelhuisje achter, 1 x karton  

2x wit met naadtoeslag 

Bodem vo-

gelhuisje 

1 x karton  

 x wit met 

naadtoeslag 

Vleugel 

vogel, 4 

x wit 

Hart voor, 

1 x wit 

Hart achter, 

1 x wit, 1 x 

deco stof 

Vogel, 2 

x wit Rug 

vogel, 1 

x wit 

Staart 

vogel, 2 

x wit 

Buik 

voel, 1 x 

wit 
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Werkbeschrijving Meivogeltje  

 

Lees voordat u begint de gehele beschrijving goed door. Alle delen voor het vogelhuisje worden 

geknipt uit vilt met naadtoeslag. Knip eerst de delen uit karton. Leg de kartonnen delen op het wit-

te vilt en trek ze om met een scherp grijze potlood. Knip net naast de potloodlijn de delen uit, zo 

ontstaat een kleine naadtoeslag. De overige delen voor het vogeltje, het lichtblauwe hartje, het gro-

te hart en de blaadjes worden zonder naadtoeslag uitgeknipt. Alle delen worden genaaid met 1 

draadje splijtzijde en een festonsteek. Verder nog nodig: Dun karton, bijvoorbeeld van levensmid-

delenverpakkingen en textiellijm. Eventueel een golfjesschaar of kartelschaar. 

 

Het vogeltje 

 Naai de bovenkant tussen de zijkanten van het lijf van a naar b. Naai ook de onderkant van het lijf 

tussen de zijkanten van c naar b, maar laat tussen de ** een vulopening. Vul het vogeltje op en 

naai de vulopening dicht. Knip van gele stokvilt een stukje van ongeveer 1 cm af en knip dit tot 

een puntje aan 1 kant. Steek het botte deel van het zo verkregen snaveltje in de opening bij het 

kopje en zet dit met kleine steekjes zo onzichtbaar mogelijk vast.  Teken met grijze potlood of een 

fineliner oogjes op het kopje. Festonneer de vleugels twee aan twee op elkaar en zet aan de goed 

kant van het vogeltje een vleugel op het lijfje, zie foto. Festonneer ook de staart delen twee aan 

twee op elkaar en naai de staart vast op de rug. 

 

Het vogelhuisje. 

Knip de delen uit zoals in de inleiding is beschreven. Festonneer de delen twee aan twee op elkaar 

met een kartonnen deel ertussen. Festonneer ook het rondje in de voorkant rondom. Festonneer 

vervolgens de bodem tussen voor en achterkant en festonneer de beide zijkanten ertussen.  Neem 

van het lichtblauwe lint 10 cm af en vouw het overgebleven stuk dubbel en knoop de uiteindjes 

aan elkaar. Leg dit knoopje tussen de dakdelen bij het *.Festonneer twee dakdelen aan elkaar van 

a naar b (het lintje er tussen uit stekend) en lijm het dak op het huisje. Festonneer het lichtblauw 

hartje rondom en lijm het op de voorzijde. Knip met golfjes of kartelschaar een lichtblauw strook-

je van 1 cm breed en 20 cm lang en leg dit rondom het huisjes langs de bodem. Festonneer dit 

rondom vast. Neem het stuk stokvilt en leg in beide uiteinden een losse knoop. Zie ook de foto op 

dit pakket. Maak het stokvilt vast aan de onderkant van het huisje, in het midden en laat 1 knoop 

uitsteken naar rechts, zie foto. Leidt het stokvilt langs de dakrand links omhoog, eventueel even 

aan de dakrand vastzetten en leidt het stokvilt op het dak weer naar links, de knoop steekt ook hier 

weer uit, zie foto. Zet het stokvilt op het dak vast bij het lintje. Neem de pijpenrager en knip daar 

zoveel mogelijk de pluisjes af. Knip van groen sprookjesvilt een strookje van 1 cm breed en 18 cm 

lang en vouw dit in de lengte dubbel rond de pijpenrager en festonneer de lange kant. Wikkel de 

pijpenrager tot een kurkentrekker rond een potlood en trek de kurkentrekker die zo is ontstaat uit 

tot een lengte van 11 cm. Zet hem ook vast op het dak bij het lintje, niet helemaal in het midden 

van de kurkentrekker. Knip van groene sprookjesvilt 3 blaadjes en borduur met stiksteekjes en 1 

draadje groene splijtzijde er een nervenpatroontje op. Hang 1 blaadje aan de kurkentrekker op het 

dak. 



Hart. 

Knip uit 1 hart ook het binnenste hart en leg het hart van stippelstof erachter en festonneer de bin-

nenkant van het viltenhart op de stippelstof. Leg nu dit hart op het dichte witte hart, doe er een 

kleine plukje wol tussen en festonneer rondom. 

 

Afwerking.  

Maak een witte draad vast onderaan het huisje en rijg het hart eraan. Maak van het stukje licht-

blauwe lint van 10 cm een strikje en naai dit vast aan de onderkant van het hart. Laat de draad han-

gen en hang het vogeltje eraan. Hang onderaan het vogeltje ook een draad met daaraan een blaad-

je. Naai het overgebleven blaadje vast aan het draadje tussen huisje en hartje. 

 

Het Meivogeltje is klaar en het geheel kan opgehangen worden. Bijvoorbeeld aan voor het raam of 

boven de seizoentafel aan een tak. Een lief tafereeltje voor lente en zomer. 

 

 

Kijk eens rond in onze Etsy patronenshop, voor meer patronen: www.etsy.com/shop/

woolfeltwonders. Deze patronen zijn in het Engels. Kent u mijn werkwijze, dan spreken ze bijne 

voor zich. En ik ben altijd hier om te helpen natuurlijk. Liever pakketten heel veel complete pak-

ketten en prachtige materialen om uw creaties mooi te kunnen maken zijn te vinden in onze pak-

ketten shop: www.etsy.com/shop/tintangel 

 

Volg het weblog van Tintangel® om te zien hoe nieuwe ontwerpen ontstaan, voor de vele knutsel-

tips en gratis patronen. 

 

Copyright Tintangel® april 2017  

Op al onze patronen, afbeeldingen en teksten zijn auteursrechten van toepassing.  Deze zijn in het 

volledige eigendom van Tintangel® Het is niet toegestaan dit patroon te verspreiden of te vermenig-

vuldigen op papier of via internet. Dit pakket/ontwerp is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik 

en  mag niet gebruikt worden om te reproduceren voor commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk 

anders met ons overeengekomen. 


