Pompoenhanger met muis van Tintangel®
Voor het maken van deze Pompoenhanger met muis, heb je het
volgende nodig:
10 x 10 cm sprookjesvilt licht grijs
10 x 10 cm sprookjesvilt pompoen
10 x 10 cm sprookjesvilt mosgroen
10 x 10 cm sprookjesvilt kuikengeel
10 x 15 cm vilt groen, kleur 41
Splijtzijde in de kleuren: Oranje kleur 2065, geel kleur 2073,
groen kleur 2597, grijs 2793 en zwart 2800
Touw
Handje vulwol
Stukje grijze stokvilt van 12 cm kleur 37
Eventueel aangevuld met pompoenlabels en een pompoenbelletje
Werkwijze
Knip de delen uit vilt in de kleuren en aantallen staan genoemd op het patroonblad. Knip alle delen uit het vilt, zonder
naadtoeslag. Naai alle delen met één draadje splijtzijde en een
festonsteek, tenzij anders wordt vermeld.
Naai de pompoenen twee aan twee op elkaar en vul de pompoen
voordat die helemaal gesloten wordt, heel zacht wat op met een
beetje vulwol. Voorzie de oranje pompoen van vier gebogen lijnen
om de plooien van de pompoen te benadrukken. Steek daarvoor
met de draad heen en weer, van voor naar achteren en volg
daarbij denkbeeldige lijnen over de pompoen. Trek de draad
steeds stevig aan en hecht aan het einde stevig af. De groene
pompoen wordt alleen aan de onderzijde van wat plooien, maak
daarvoor drie korte lijnen. De gele pompoen wordt aan de onderzijde voorzien van wat groene streepjes, om het “kontje” te maken.
Festonneer de steeltjes twee aan twee op elkaar, langs zijkanten
en bovenkant. Schuif daarna de steeltjes op de pompoenen en
festonneer ze hierop vast.
De gele pompoen kan ook zonder steeltje blijven, die zit al wat in de vorm van de pompoen.
Voorzie twee pompoenen van een blaadje. Borduur daar eventueel eerst een nervenpatroon op met een rijgsteek. Trek de
draad van die rijgsteek steeds iets te strak aan, zodat het blad wat natuurlijk gaat krullen. Zet het blad vast aan de
steel van de pompoen. De oranje pompoen krijgt een gekronkelde rank. Knip daarvoor van groen vilt een strookje van 10
cm lang en ¾ cm breed. Vouw het strookje in de lengte dubbel en festonneer de lange kanten op elkaar. Doe dit met
kleine steekjes te trek de draad na elke stek strak aan. Eigenlijk te strak, zodat het strookjes automatisch gaat kronkelen. Naai deze rank vast aan het steeltje.
Voor het muisjes de beide lijfdelen op elkaar festonneren. Voordat het muisje helemaal gesloten wordt, wordt zijn buikje
wat opgevuld met wol. Het kopje blijft plat. Naai aan de bovenkant van dit lijfje, het kopdeel wat plat gebleven is, de
twee oortjes vast, zodat ze mooi boven het lijfje uitsteken. Festonneer de beide delen va het kopje op elkaar, vul nu ook
weer voordat het kopje gesloten wordt, het kopje iets op. Borduur met kleine platsteekjes en een draadje zwarte borduurzijde oogjes en neusje. Kijk eens op mijn weblog bij de workshop Muienoogjes maken voor de juiste techniek. Is het kopje
klaar, zet het dan vast op het lijfje, onder de oortjes met twee of drie steekjes en tussen de oortjes met één of twee steekjes.
Leg aan één kant een knoopje in het stukje stokvilt en zet het andere eind achterop het lijfje vast.
Rijg de pompoenen en het muisje aan een draad en maak bovenaan het muisje een lusje om de pompoenhanger op te
kunnen hangen. Maak het geheel eventueel af met een leuk labeltje of kaartje en een pompoenbelletje.
In mijn Etsy shop www.etsy.com/shop/tintangel zijn materiaalpakketjes te koop. Deze zijn compleet met kaartjes,
touw en belletje en uiteraard de andere benodigde materialen. Losse materialen zijn verkrijgbaar in mijn materialen
shop www.etsy.com/shop/thegeneroussheep. Veel plezier!
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Pompoen, 2 maal
sprookjesvilt pompoen

Blad, 1 x
groen

Blad, 1 x groen

Steeltje, 6 x
groen

Pompoen, 2 maal
sprookjesvilt mosgroen

Kopje muis, 2 x
sprookjesvilt
grijs

Lijfje muis, 2 x
sprookjesvilt
grijs

Oorjtes muis,
2 x sprookjesvilt grijs

Pompoen, 2 maal
sprookjesvilt geel

Gebruikt u de labels uit het materiaalpakketje,
knip dan één de twee wat kleiner, naar deze
vorm. Knoop de andere aan de steel van een
mooie pompoen om het tafereeltje af te maken.
Dit patroon is uitsluitend voor
persoonlijk gebruik! Op ontwerp,
foto’s en tekst zijn auteursrechten
van toepassing.
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