
 

 

Sneeuwbol 

Voor het maken van de sneeuwbol heb je nodig: 

Glazen conservenpotje met deksel van 0,5, liter 

Restje wit vilt 

Restje lichtgrijs vilt 

Restje vulwol 

Klein stukje tricot b.v. van een oud T-shirt 

Bijpassende garens en zwart garen voor de oogjes 

Textiellijm of knutsellijm 

En een kaartje voor de achtergrond met daarop Let it Snow en een beetje kunstsneeuw. 

 

Deze laatste zijn gratis verkrijgbaar in de maand november 2015 door een gefrankeerde en aan je zelf gerichte  

envelop te sturen aan  

Atelier Tintangel, Boterbloem 46 9411CD  Beilen.  

 

Vermeld op de envelop die hier aankomt ook duidelijk je email adres dan maak je kans op een waardebon van €15,00! 

Gratis patroon ter ere van het 15 jarig bestaan van Tintangel® 

 

 

Lijfje, 

4x wit 

Bodem, 1 

x wit 

Arm, 4 x wit 

Knip de patronen uit het vilt, zonder naadtoeslag en naai ze 

met één draadje splijtzijde en een festonsteek. 

Festonneer vier lijfjes aan elkaar van A naar B en sluit tot slot 

het lijfje ook van A naar B. Keer het lijfje voorzichtig om en 

vul het stevig op. Festonneer de bodem onder het lijfje. Fes-

tonneer de armen twee aan twee op elkaar en zet ze vast aan 

weerszijden van het lijfje 

Borduur oogjes, mondje en knopen op de buik. 

Knip een stukje tricot van 5 cm breed en 4 cm hoog en vouw 

dat dubbel, goede kant op elkaar. Festonneer de middenach-

ternaad, de naad van 4 cm. Keer het hulsje om en rol één kant 

wat op. Schuif het mutsje over het hoofdje van de sneeuw-

man en zet het vast. Wikkel een draad om de bovenkant van 

de muts, net boven het hoofdje en zet ook dit goed vast. Knip 

een smal strookje tricot voor de das en knoop die om. 

A 

B B 

Neem het conservenpotje en was en droog het goed af. Schuif het kaartje met Let it Snow in het potje. Vind je het storend 

dat er onder het kaartje nog wat glas te zien is, knip dan een golvend strookje grijs vilt en lijm dit aan de binnenrand van het 

potje. Lijm de sneeuwman op de binnenkant van het dekseltje, niet helemaal in het midden maar een beetje naar voren. 

Draai nu even het dekseltje op het potje en kijk of het kaartje op de juiste plaats zit. Zo niet, dan is het eenvoudig te ver-

schuiven. Doe het potje weer open, doe de sneeuw in het potje en draai het deksel er weer op. Eventueel het 

dekseltje ook afwerken met een strookje vilt of mooi lintje. 
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