Twee Vogelhangers
Voor het maken van deze hangers heb je nodig:
Donkergrijs vilt 15 x 20 cm kleur 39
Lichtgrijs vilt 10 x 10 cm kleur 37
Splijtzijde in donkergrijs 2798 en zwart 2800 (Venus garens)
Stukje stokvilt, ongeveer10 cm
Touw
Lint b.v. grijs/wit ruit en lint met vogeltjes
Twee stokjes
Twee labels
Stukje stokvilt, ongeveer10 cm
Restje vulwol
Materiaalpakketjes voor deze vogelhangers zijn te koop in mijn etsy shop www.etsy.com/shop/tintangel.
De labels kunnen per pakketje verschillen, maar je treft er altijd vier stuks in aan. Zo kies je zelf de leukste
twee uit.
Los vilt en splijtzijde kun je vinden in mijn materialen shop www.etsy.com/shop/thegeneroussheep
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Patroondelen vogelhangers Tintangel®

Knip alle delen uit vilt, zonder naadtoeslag. Knip het vogeltje 4 x uit het donkergrijze vilt en de vleugel 4x
uit lichtgrijze vilt. Naai alle delen met één draadje splijtzijde en een festonsteek.

Festonneer op alle vogeltjes een vleugeltje..
Let op: zorg voor twee linker en twee rechter
vogels.

Leg twee vogels op elkaar en festonneer van
A om het kopje heen naar B. Neem een stuk
touw van ongeveer 50 cm en leg dit dubbelgevouwen, lus naar boven, tussen de beide
vogeltjes.
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Festonneer verder naar C. Duw een
stukje stokvilt van 5 cm lengte in het
staartje. Vul het lijfje verder iets op met
wol.

Festonneer het lijfje verder dicht.

Borduur een dubbele kruissteek op elk vleugeltje.

Knoop een stokje onder het lijfje.
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Knip van geruit lint en vogeltjes lint
twee stukken en knoop van elke
soort een stukje onder het stokje.

Knip het label netjes uit en maak er
met een perforator een gaatje in.
Knoop het labeltje aan de touwtjes
onder het vogeltje en klaar is je Vogelhanger.

Maak er twee en geef ze leuk plekje voor het
raam, aan de kast of waar dan ook. Deze vogeltjes zijn, eventueel in andere kleuren ook
leuk om in de Kerstboom te hangen. Kijk eens
op www.lintjeswinkel.nl voor vele leuke
Kerstlintjes.

Dit patroon is uitsluitend voor persoonlijk gebruik, al mag je natuurlijk een link op je eigen blog of website zetten naar
dit patroontje toe om het met anderen te delen. Het mag niet gebruikt worden om decoraties te maken naar dit patroon
voor de verkoop, hetzij in pakket vorm, hetzij kant en klaar, tenzij voor het goede doel of tenzij uitdrukkelijk anders met
ons overeen gekomen.
Op dit patroon zijn auteursrechten van toepassing, beeld, tekst en patronen zijn volledig eigendom van Tintangel®
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Kijk voor meer gratis patroontjes en vele leuke knutsel-tutorials op mijn weblog ww.tintangel.typepad.com
En bevalt het werken met wolvilt, bezoek dan mijn Etsy shop www.etsy.com/shop/tintangel
Opzoek naar dit prachtige vilt? Bezoek dan mijn materialen shop www.etsy.com/shop/thegeneroussheep.
Met de code WELCOME 2U in beide shop altijd 10% korting bij een bestelling met een waarde
vanaf € 5,00

