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157 ZAKHORLOGE 

Het zakhorloge is een vervolg op het ontwerp van “Rond de Klok”. Het is 

gemaakt van prachtig sprookjesvilt en heeft een doorsnee van 13 cm. Het 

zakhorloge wordt opgesierd met drie kaboutertjes, raffia en belletjes. 

 

 

158 BOOTJE 

Het bootje hoort bij de pakketten “Hollands Glorie” en “Molentje”. 

Het is een eenvoudig ontwerp van 10 cm in mooie blauwe kleuren.  

 

 

 

159 HART VAN GOUD 

Dit is een sierlijke engel met een hart van goud. Het hart maak je zelf 

van goudstof. Haar lijf is gemaakt van wit wolvilt en haar jas en vleugels 

van crème kleurig vilt waardoor ze een zachte uitstraling heeft. Er is 

vast wel iemand die je blij kunt maken met deze engel die 14 cm hoog is. 

Maar je kunt hem natuurlijk ook voor de kersttafel maken.  

 

 

 

160 MAANLICHT 

Een vrolijk ontwerp nu de dagen steeds korter worden. Maar ook 

op een kinderkamer zal deze maan zijn plekje vinden. Het kindje 

houdt een lantaarntje vast dat is versierd met zilversterren.  

De maan is 15 cm. 

 



 

 

 

161 BOSWACHTER MET HERTJE 

De boswachter is gemaakt van prachtig sprookjesvilt en 15 cm 

hoog. Zijn hoed is versierd met veertjes, zijn tas gevuld en zijn 

verrekijker heeft hij bij de hand. Aan zijn voeten ligt een lief 

hertje. Er wordt veel suède band gebruikt in dit pakket. Door 

de wandelstok en de ondergrond met karton blijft hij goed 

staat.  

 

 

 

 

162 KERSTKIND 

Zo voor de kerst mag een echt kerstontwerp niet 

ontbreken. Dit lieve kind loopt voorzichtig tussen de 

stekelige hulsttakken. Haar rokje houdt ze goed vast 

want de hulstblaadjes zijn stekelig. Het ontwerp is 17 

cm en mooi versierd met rode besjes.  

 

163 KINDJE OP SLEE 

Dit pakket is voor straks als de sneeuw ons land weer gaat bedekken. Een 

eenvoudig ontwerp met heerlijk Hollandse kleuren en versierd met een 

Fries hartje. Het sleetje zit in het pakket. 

 

 

Met deze zeven nieuwe pakketten hoop ik weer voldoende keus te hebben gegeven voor de komende 

wintermaanden. Op mijn site vind je bij de adressen heel veel winkels waar ze te koop zijn. Er is vast wel 

een winkel bij je in de buurt en anders zijn er ook nog tal van webwinkels. 

Bij vragen kun je altijd contact met me opnemen. 

Hartelijke groeten van Suzan, 

Atelier Pippilotta 

info@atelierpippilotta.nl 


