Winterpret hanger

Voor het maken van deze hanger heb je nodig:
Lichtblauw vilt, kleur 75 en wit vilt kleur 56. Of welke twee kleuren je
ook maar wilt. Van de hoofdkleur heb je ruim een half lapjes nodig, voor
de andere kleur heb je aan een restje genoeg. Verder: splijtzijde in bijpassende tinten. En een heel klein beetje vulwol. Onder aan de hanger hangt
een IJskristal van 2 mm dik wolvilt. Het patroon daarvoor kun je vinden
op het gratis patroon IJskristallen, ook te downloaden vanaf
www.tintangel.typepad.com
Het leuke houten knoopje krijg je de hele maand december, zolang de
voorraad strekt, gratis als je een bestelling doet in mijn Etsy shop
www.etsy.com/shop/tintangel
Knip alle delen uit de juiste tint vilt, zonder naadtoeslag. Festonneer de
lichtblauwe delen twee aan twee op elkaar, de laarzen, de wanten, de
muts en de hartjes. Allen het hartje wordt een beetje opgevuld, doe dat
voordat je hem helemaal sluit.
Aan de laarzen en wanten wordt aan weerskanten van de bovenkant een
beleg van wit vilt gelegd, festonneer dit rondom op elkaar en aan weerszijden op de wanten of laarzen vast. Doe het zelfde met de rand en de
pluim van de muts.
Borduur naar eigensmaak kleine sterretjes op het hartje en de muts.Op de
laarzen wordt aan de onderkant een lijntje met kettingsteek gemaakt om
de zool aan te geven.
Bevestig aan alle delen een ophangdraadje en stel je eigen slinger samen.
Hang tot slot de IJskristal van je keuze onderaan de slinger. De ophangdraadjes van wanten, laarzen en de ijskristal worde aan de achterkant van
de muts vastgenaaid.
En klaar is je winterse decoratie. En in andere kleuren, b.v. rood met wit,
heel erg geschikt voor Kerst. Of hang de laarsjes en wantjes in paren aan
je Kerstboom.
Veel plezier!
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Alle benodigde materialen, ook het witte 2 mm dikke vilt,
zijn verkrijgbaar in mijn materialen shop
www.etsy.com/shop/thegeneroussheep.

Op al onze patronen, afbeeldingen en teksten zijn auteursrechten van toepassing. Deze zijn in het
volledige eigendom van Tintangel® Het is niet toegestaan dit patroon te verspreiden of te vermenigvuldigen op papier of via internet. Dit pakket/ontwerp is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik
en mag niet gebruikt worden om te reproduceren voor commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk
anders met ons overeengekomen.

Hartje, 2x kleur 1

Laars, 4 x kleur 1

O

Mutspluim , 2 x
kleur 2

Muts, 4 x kleur 1
Mutsrand, 2 x
kleur 2

Rand want en laars, 8 x
kleur 2
Want, 4 x kleur 1
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