Zomerse Fruit Kettingen

Om de sinaasappelketting te maken heb je
nodig:
Wolvilt ecru
Wolvilt en twee tinten oranje *
Waxkoord oranje 70 cm
Borduurzijde in oranje, zacht oranje en
ecru

* Ik heb zelf kleur 04 van Holland Felt
gebruikt voor de buitenste schil en zacht
oranje sprookjesvilt voor de partjes

Om de meloen ketting te maken heb je
nodig:
Wolvilt ecru
Wolvilt rood*
Wolvilt mosgroen*
Waxkoord rood 70 cm
Borduurzijde in de kleuren rood, mosgroen, ecru en zwart

* Ik heb zelf rood en mosgroen sprookjesvilt gebruikt.

Werkbeschrijving Sinaasappel ketting
Knip de delen uit de juiste kleuren en aantallen genoemd op de patronen. Knip de delen uit
zonder naadtoeslag en naai ze met één draadje splijtzijde tenzij anders wordt vermeld.
Festonneer op de ecru laag de vier sinaasappelpartjes. Speld of lijm ze eventueel eerst even vast
zodat de verdeling mooi blijft. Overal evenveel ruimte tussen partjes en rand van het ecru vilt.
Borduur met een Dubbele draad ecru en een kettingsteek pitje op de partjes.
Festonneer dan met ecru garen dit deel op een oranje deel. Neem nu het tweede
oranje deel en leg dit erachter. Naai ze langs de recht kant op elkaar met oranje
garen maar steek daarbij alleen door beide oranje laagjes. Leg het oranje waxkoord ertussen en festonneer de oranje delen ook langs de ronde kant op elkaar.
Knip het waskoord eventueel op de juiste lengte en knoop de uiteinden samen.

Sinaasappelschil, 2 x
donker oranje

Sinaasappel partjes, 4 x
zacht oranje

Sinaasappel binnenschil,
1 x ecru

Meloen schil, 2 x mosgroen

Meloen binnenschil, 1 x ecru

Vruchtvlees
meloen. 1 x rood

Werkbeschrijving Meloen ketting
Knip de delen uit de juiste kleuren en aantallen genoemd op de patronen. Knip de delen uit
zonder naadtoeslag en naai ze met één draadje splijtzijde tenzij anders wordt vermeld.
Festonneer op de ecru laag de rode laag. Er is allen ecru te zien langs de ronde kant. Borduur
met een volle draad zwarte splijtzijde pitjes op het ronde deel, zie foto’s. Dit zijn eenvoudige
platsteken.
Festonneer dan het ecru/rode deel op de eerste laag mosgroen. Doe dit langs de ronde kant met
mosgroen, langs de kleine stukjes ecru met ecru en langs de rode randen met rood.
Leg vervolgens het tweede mosgroen deel er achter en festonneer aan weerszijden van de scherpe
punt 1,5 cm. Leg het waxkoord ertussen en festonneer de rest dicht. Gebruik mosgroen garen
en steek steeds alleen door beide laagjes mosgroen. Knip het Waxkoord op de juiste lengte en
knoop de uiteinden samen,

Veel plezier met deze zomerse kettingen. Maak de sinaasappelschijfjes als Appeltjes van Oranje
decoraties voor Koningsdag. Of vergroot beide patronen en hang veel sinaasappelschijfjes en
Meloenpartjes aan een touw voor een zomerse slinger. Gebruik ze als Broche of naai ze op een
jute tas, vele mogelijkheden.
Copyright Tintangel® April 2018
Dit patroon is uitsluitend voor persoonlijk gebruik, maar maak gerust deze kettingen om op
vrijmarkten te verkopen. Het patroon printen voor verkoop is niet toegestaan.
Voor vilt kun je terecht in mijn DIY kit en vilt shop www.etsy.com/shop/tintangel
Voor veel meer leuke patronen, direct te downloaden na aankoop kun je terecht in
mijn patronen shop www.etsy.com/shop/woolfeltwonders
Waxkord nodig? Ga naar www.lintjeswinkel.nl

