
 

Sleutelhanger Troy en Buck 

Voor het maken van deze sleutelhanger heb je nodig: 

 

Sleutelring 

Lint, ongeveer 15 cm 

Vilt in de gewenste kleuren,  

hier is antraciet mêlee G1-9 en bruin mêlee G1-3 gebruikt 

Roze vilt kleur 69 

Splijtzijde in de kleuren : zwart, wit, donker-

bruin, 

groen en roze 

Stukje kaardvlies 



 

Werkwijze 

 

Knip beide dierenkopjes twee maal uit de gewenste kleur vilt. Knip de vorm van de kopjes 

ook uit kaardvlies maar dan rondom ongeveer 5 mm kleiner. Een globale vorm voldoet al. 

Knip het hondenoortje ook twee maal uit de juiste kleur vilt. Het kattenoortje uit roze vilt. 

Gebruik één draadje splijtzijde en een festonsteek. 

 

Festonneer de kopjes twee aan twee op elkaar met het laagje kaardvlies ertussen. 

 

Voor de hond 

Festonner beide oortjes op elkaar en naai de bovenkant vast op het kopje. Borduur een oog-

je. Begin met zwart en maak vele steekjes op elkaar en steek daarbij ook een aantal keren 

helemaal door het kopje heen zodat het oogje wat dieper komt te liggen. Is het oogje groot 

genoeg. Borduur dan met bruine splijtzijde kleine platsteekjes om ht oogje en tot slot met 

wit een enkel steekje op het zwart van het oog borduren. Borduur met vele steekjes ook de 

neus. 

 

Voor de kat 

Naai met roze splijtzijde het oortje op het kopje. Borduur meteen met roze zijde het neusje. 

Borduur met groen een oogje, vele steekjes op elkaar, net als het zwarte oogje van de hond. 

Borduur hem om met zwarte splijtzijde en maak dan ook een vertikaal streepje op het oog.  

Borduur met bruin de kenmerkende cyperse streepjes vacht. Doe dit met platsteken. 

 

Afwerking 
Vouw het lintje dubbel en vouw het bij de vouw om de sleutelhanger en naai dit stevig vast. 

Naai de beide uiteindjes achter de dierenkopjes en klaar is je leuke sleutelhanger. 
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