
Cadeau Elfje 

Voor het maken van het elfje heb je het volgende nodig: 

 

1/4 lapje vilt ecru kleur 91 

1/4 lapje vilt ecru mêlee G1-0 

1/4 lapje vilt donkerrood kleur 23 

Restje roze of huidkleur 65 of 69 

Bijpassende garens 

Pijpenrager 

2 kralen van 6 mm doorsnee 

Knoopje 

Kerstlint 

 

Een setje met pijpenrager, 2 knoopjes, het leuke lint en vier 

houten kralen, om twee Elfjes te maken, vilt zit er dus niet 

in, kun je in November 2015 gratis ontvangen door een 

gefrankeerde, aan je zelf gerichte envelop te sturen naar 

Atelier Tintangel Boterbloem 46 9411CD Beilen 

Copyright Tintangel® november 2015 



Lijfje, 2 x 

ecru mêlee 

waarvan één 

maal zonder 

hoofdje 

Hoofdje, 

1 x roze 

Vleugels, 2 x ecru 

Hartje, 1 x  

donkerrood 
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Knip alle delen uit, volgens de aanwijzingen in de patronen. Knip ze uit vilt zonder naadtoeslag en naai alle 

delen met één draadje splijtzijde en een festonsteek. 

Festonneer op een lijfe het gezichtje. Leg het andere lijfje erop en festonneer dit ook rondom. Leg een 

mutsdeel compleet achter het hoofjde en het mutsdeel zonder gezichte aan de voorzijde. Knip een pijpenra-

ger op maar, 11,5 cm, en leg die tussen beide mutsen. Festonner de mutsen op elkaar en aan de voorkant de 

muts op het gezichte festonneren, de achterkant onder op het lijfje. Festonneer de beide vleugeldelen op 

elkaar en naai ze achter het lijfje vast. 
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Festonneer het kleine hartje op de borst en naai daar het 

knoopje op. Naai de kraaltjes aan de armpjes als handjes 

en zet daarbij meteen het lintje aan die handjes vast. 

Borduur oogjes en mondje met hele 

kleine stiksteekjes en knoop tot slot 

een vol draadje splijtzijde om het nek-

je. Draai de punt van de muts tot een 

mooie krul en klaar is het elfje. 

Het elfje kan uitstekend dienst 

doen als een extra leuk cadeau 

label, maar in de Kerstboom 

voelt hij zich ook zeker thuis. 

 

Veel plezier! 
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