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172 HERFST ICOON 

Om de herfst te vieren kun je dit prachtige icoon 

maken. Met een kaarsje erbij en wat herfstschatten 

heb je en compleet tafereel.  

 

 

 

173 KERSENHANGER 

Gewoon lief door zijn eenvoud. Je zou zo je tanden zetten in de kers. 

Maar niet doen hoor, hij is nep.  

 

 

 

 

174 ZONNEWIJZER 

In de serie van de klokken is dit een leuke aanvulling. In het 

pakket is sprookjesvilt verwerkt en het vraagt enige ervaring om 

haar te maken. De totale hoogte is ongeveer 18 cm. 

 

 

 

 

175 BLOEMENKIND PERZIKKRUID 

Een bloemetje die niet erg opvalt maar toch echt het bekijken waard 

is. Tussen het vele blad bloeit ze met honderden kleine roze knopjes. 

Op haar hand houdt ze een libelle vast.  

 

  



 

176 MOEDER AARDE 

Moeder Aarde mag natuurlijk niet ontbreken bij al die 

wortelkinderen. Ze is niet moeilijk om te maken. In het 

pakket is wolvilt, fresco vilt en naaldvilt verwerkt. Op het 

vestje zit een lief houten knoopje. Om de poort naar de aarde 

te openen en te sluiten heeft ze twee sleutels bij zich. Met 

een dekentje wacht ze de bloemenkinderen op om straks 

lekker te gaan slapen tussen de wortels van de bomen. Ze is 

17 cm hoog. 

 

 

177 BOSKABOUTER 

Een dikke,  grote, stoere kabouter van 20 cm met een 

paddenstoel op zijn arm en eentje op zijn hoofd. Onder andere 

gemaakt met dik fresco vilt. Een echte blikvanger voor op de 

seizoentafel.  

 

 

 

178 VLINDERKIND 

Om verdriet van een verloren geliefde te verwerken heb ik dit 

vlinderkind ontworpen. Ze wordt omringt door vlinders die 

liefde en kwetsbaarheid weergeven. In het regenbooghuisje van 

20 cm hoog hangt een swarovski-kristal die de kleuren van de 

regenboog laten zien als de zon er op schijnt. Er zijn negen 

prachtige kleuren vilt verwerkt. 

 

 

 

Met veel liefde en zorg gemaakt! 

De verkoopadressen van de pakketten vind je op de website van Atelier Pippilotta. 

Hartelijke groeten van Suzan. 

info@atelierpippilotta.nl                     06-29732142                   www.atelierpippilotta.nl 


