Lentefeetje
Nodig:
Stukje roze vilt
Roze flanel van 12 x 12 cm
Roze lontwol of borduurzijde
Pijpenragers van 4 en 8 cm
Houten kraal van 15 mm
Houten kraaltjes van 4 mm
9 cm roze satijnlint van 3 mm breed
Roze garen en afbindgaren
Verf op de houten kraal van 15 mm een gezichtje. De
beschrijving voor het verven van een houten hoofdje
staat op http://www.ateliersterre.nl
Lijm de 2 kleine houten kraaltjes aan beide uiteinde van de pijpenrager van 8 cm.
Wikkel deze pijpenrager met roze lontwol of borduurzijde. Lijm de houten kraal van
15 mm op de pijpenrager van 4 cm.
Knip het jurkje uit roze vilt. Festonneer de middenachternaad van het jurkje van A
naar B. Rijg de bovenkant van het jurkje in met afbindgaren. Bind de draden stevig af
direct onder het hoofdje aan de pijpenrager van 4 cm en steek deze weg in het
jurkje. Zet het armstuk (pijpenrager van 8 cm) aan de achterkant van het jurkje vast
en bind de armen naar voren. Knip het kraagje uit roze vilt. Rijg het kraagje in
met afbindgaren. Bind de draden stevig af om het nekje en steek de draden weg in
het jurkje.
Knip het stukje flanel met de kartelschaar of werk het op de naaimachine af met een
dichte en kleine zigzagsteek. Knip een gaatje in het midden van het lapje. Trek het
lapje over de pijpenrager van 4 cm onder het jurkje. Buig het overgebleven stukje
pijpenrager tot een oogje zodat het lapje flanel niet naar beneden kan schuiven. Knip
het mutsje uit roze vilt.
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Festonneer het mutsje van A naar B. Lijm het mutsje op het hoofdje. Zet het stukje
satijnlint vast aan de bovenkant van het mutsje. Maak op deze manier een aantal
Lentefeetjes en haal de Lente in huis!
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