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179 TWEE BLOEMENKINDEREN KOREN 

Twee bloemenkinderen met de laatste korenhalm gaan op weg 

naar hun warme holletje tussen de wortels waar Moeder Aarde 

al op hen staat te wachten.  Daar zullen ze slapen tot de winter 

voorbij is en de lentezon de sneeuw zal doen smelten. Het 

pakket is compleet met ondergrond van naaldvilt en korenhalm. 

 

 

 

 

180 DIYO NEPAL 

In dit pakket is een diyo olielampje verwerkt dat 

speciaal voor Atelier Pippilotta in Nepal is gemaakt. 

Een diyo is een klein koperen schaaltje waar twee 

handgedraaide katoenen lontjes in hangen en een 

drupje olie bij wordt gedaan. De vrouwen in de Hindoe 

cultuur steken deze bij zonsopgang en zonsondergang 

aan als ze hun offeringen van gekleurde rijst en 

bloemen brengen. Zo wensen ze al het goede voor hun 

dierbaren, ver weg en dichtbij. Een groot deel van de 

opbrengst van dit pakket gaat naar de stichting Diyo 

Nepal. Met de aanschaf van dit pakket draag je de 

mensen in Nepal een warm hart toe en kun je zelf genieten van dit prachtige ontwerp.  

Het meisje is 12 cm. 

 

 

 

 

181 GRACHTENPAND 

Als vervolg op de Delfts blauwe serie is er nu het grachtenpand. Een 

leuk oud Hollands huisje dat eenvoudig te maken is.  

 



 

 

182 DANSENDE ENGELTJES 

Voor de kerst is er deze leuke hanger met twee engeltjes, een hart en 

een duifje. Ze hangen aan een sierlijke zilverkleurige hanger. 

 

 

 

183 VROLIJKE 

PIETENHANGER 

In dit pakket zit materiaal voor vijf vrolijke 

pietjes met cadeautjes van vilt. Ze zijn 6 cm en 

eenvoudig te maken.  

 

184 WINTER ICOON 

Een sereen winterlandschapje met de kleuren van 

de winter. Een eenzame sneeuwpop maakt het 

tafereel compleet.  

 

 

 

185 WINTERKIND 

Dit winterkind is versierd met 18 doorzichtige kralen en heeft een 

kroontje op haar hoofd. Ze 11 cm hoog en roept meer inspiratie op. 

Volgend winter zal het ontwerp zeker een vervolg krijgen.  

 

 

 

Een warme herfst en winter met veel knutselplezier gewenst! 

Groeten van Suzan Barelds 

info@atelierpippilotta.nl 

www.atelierpippilotta.nl 
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