Zomer Mini ’ s

Zomer, dat is groene Blaadjes aan de bomen, een Kampvuurtje maken, de geur van Lavendel en Rozen, Vlinders, lieve
kleine Stapelwolkjes en Bijen. Deze zeven zomerse dingen zijn omgezet in zeven zomerse mini’s. Maak ze met behulp
van dit patroon.

Voor het maken van deze kleine figuurtjes heb je nodig:
- Zeven huidkleurige wolballen van 1 cm doorsnee
- Sprookjesvilt in de kleuren: slagroen, zachtrood, ijsblauw, vuur en oranje-wit-geel
- Wolvilt in de kleuren: lila kleur 62, grijsgroen kleur 63, geel kleur 01, felgeel kleur 02, wit kleur 56 en zwart kleur 40
- Wol in de kleuren slagroen, oranje, lila, rood, warmgeel, wit en zwart.
- Bijpassende kleuren naaigaren of splijtzijde.
- Restje vulwol.
Verder nog nodig : eventueel een viltnaald
Materiaalpakketjes zijn tijdelijk verkrijgbaar in mijn Etsy shop www.etsy.com/
shop.tintangel. In deze materiaalpakketjes zitten alle benodigde kleuren wol, vilt,
sprookjesvilt en de wolkralen. Er zit geen splijtzijde in het pakket.
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Hart roosje
1 x zachtrood

Rozenblaadje
6 x zachtrood

Wolkje,
2 x ijsblauw

Vuurtje
Lijfje
2x
vuur

Vlinder
1 x oranje-wit-geel

Lavendel
2 x lila

Blad lavendel
2 x grijsgroen

Blad
kraagje,
1 x slagroen

Vuurtje
2 x vuur

Lijfje Bij
2 x zwart

Strepen bij,
Beide 1 geel 02

Lijfje vlinder
1 x geel 01

Blad lijfje,
2 x slagroen

Borststukje vlinder
1 x oranje-wit-geel

Vleugels Bij
1 x wit

En rozenblaadje 2 x
slagroen
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Werkwijze algemeen:
Neem een wolkraal, een heel dun plekje gekleurde wol en een viltnaald.

Leg de wol op de kraal en prik de wol vast met de viltnaald. Prik niet helemaal door de kraal heen, heel oppervlakkig insteken.

Bedek de helft van de kraal met wol, de andere helft blijft kaal en dit is het gezichtje

Neem de wol die los blijft hangen samen en rol die heel strak tussen je vingers op. Net zolang tot de wol, wanneer je die loslaat in een krul schiet. Je kunt kiezen voor één krul
bovenop, zoals bij de roos, de bij, de lavendel en het vuurtje, of voor twee krulletjes opzij
van het hoofdje zoals bij het blaadje, het wolkje en de vlinder.
Voorzie zo eerst alle kralen van een pruikje.
Knip alle delen uit het vilt zonder naadtoeslag en naai alles met één draadje splijtzijde en een festonsteek.
Het blaadje
Borduur op één blad lijfje een nervenpatroon met één draadje splijtzijde. Festonneer daarna de lijfjes op elkaar en vul
het iets op met wol. Vouw het blaadje voor het kraagje dubbel op de stippellijn en festonneer het stukje dubbel. Borduur
ook op dit blaadje een nerven patroon. Rijg het bladlijfje aan een draad, steek door het blad kraagje heen en vervolgende
door de wolkraal naar boven. Steek nog een keer heen en weer door kraal, kraag en lijfje en weer naar boven. Laat het
draadje hangen om het blaadje later ergens op te kunnen hangen.
Kampvuurtje
Festonneerde beide lijfjes op elkaar en stop er iets vulling in. Leg het lijfje tussen de beide vlammen en festonneer de
vlammen op elkaar. Rijg dit geheel aan de wolkraal en steek net als bij het blaadje nog even een keer heen en weer.
Lavendel
Knip van het overgebleven lila vilt twee strookjes van een 0,5 cm breed en 4 cm lang. Leg deze als vulling tussen de
twee lavendel lijfjes. Borduur de lijfjes op elkaar vast door steeds vanuit het midden de draad om het lijfje te slaan, tussen alle golfjes in, zie foto.
Zet in de nek de beide blaadjes vast en rijg het hoofdje aan de draad en stek even heen en weer.
Roosje
Vouw het hart voor het roosje dubbel, niet helemaal in het midden, maar op de stippellijn zodat
echt twee laagjes ziet. Rol dit op met de lage kant naar buiten en zet dit even stevig vast. Naai de
rozenblaadjes om dit hartje heen, , tweederde van het blad van op het hartje, het andere deel , het
onderste deel van het blad, ligt los. Neem de zes blaadjes aan de onderkant samen en naai dit
vast. Als de blaadjes op het hart te ver uitsteken, trek ze dan met enkele steken dichter naar het
hart toe. Naai twee kleine groene blaadjes aan roos en rijg de kraal voor het hoofdje aan de draad
en steek nog even heen en weer.

je

Vlinder
Festonneer de beide lijfjes op elkaar en vul het lijfje iets op. Rimpel de boenkant in en terek de draad stevig aan. Zet het
borsttukje voorop het lijfje en naai de vleugels op de achterkant vast. Rijg het hoofdje aan de draad en steek even heen
en weer.
Wolkje
Festonneer de beide wolkjes op elkaar en vul het wolkje iets op voordat het helemaal gesloten wordt. Maak de drad dan
vast op de top van de wolk en rijg het hoofdje aan de draad. Steek nog even heen en weer.
Bijtje
Festonneer de beide zwarte lijfdelen op elkaar en vult het lijfje iets op. Festonneer de gele strepen op het lijfje. De onderste streep op het patroonblad is de bovenste streep van de bij en andersom. Zet de vleugels op het achterlijfje vast en
rijg het hoofdje aan de draad en steek even heen en weer.

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

