Duifjes voor Vrede en Kerst.

Voor het maken van de duifjes heb je nodig:
Wit vilt, kleur 56, een lapje is ruim voldoende voor vier duifjes
Restje grijsgroen vilt, kleur 63
Splijtzijde wit en zwart
Bakers twine en labels, zie foto links onder.
Wil je de labels en het Bakers twine gratis ontvangen? Stuur dan
een aan je zelf geadresseerde en gefrankeerde envelop naar
Atelier Tintangel Boterbloem 46 9411CD Beilen.
Dit kan vanaf 15 november tot en met 22 november 2015. Zet op de
Envelop: Duifjes.

Dit is het derde gratis patroontje wat uitkomt ter ere van het
Vijftien jarig jubileum van Tintangel®.
Als je op de envelop die hier aankomt (en dus blijft) ook je
emailadres schrijft, dan loot je ook mee voor de drie waardebonnen van € 15,00.
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Buikdeel, 1 x wit
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Lijfje, 2 x
wit

C
B

Vleugel, 2 x wit
Takje, 1 x groen

Werkwijze
Knip de delen uit vilt zonder naadtoeslag en naai ze met één draadje splijtzijde en een festonsteek. Festonneer op
beide lijfjes, één links en één rechts, een vleugeltje. Festonner dan de lijfje aan de bovenzijde aan elkaar van A
naar C. Festonneer nu het buikdeel ertussen van A naar B. Bij het staartje blijft een opening, vul via deze opening het kopje en het lijfje op. Duw dan het buikstuk tegen de rug en vouw het lijfje dubbel, de lijn C—B. Festonneer dit stukje dicht. Zie de foto hier rechts onder.
Borduur met een enkel draadje zwarte splijtzijde een oogje aan weerskanten van het kopje. Gebruik hele kleine
steekjes, meerdere op elkaar. Naai het takje aan het snaveltje vast.
Knip een label uit en maak er met een perforator een gaatje in. Haal er een dubbelgevouwen stukje bakers twine
doorheen en knoop de uiteindjes van dat bakers twine samen. Naai het knoopje vast onder het lijfje.
Maak tot slot een ophanglusje aan het vogeltje, recht boven de plek waar het bakers twine is vastgemaakt.
Veel plezier!
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