NIEUWSBRIEF ATELIER PIPPILOTTA KERST EN WINTER 2015

270 GEHAAKTE PADDESTOEL
Knufje was een groot succes dus heb ik nu een gehaakte paddestoel
gemaakt. Het is een combinatie van een antroposofisch popje met haken.
De paddestoel is 8 cm en het haakgaren zit ook in het pakket.

271 TWEE
SPROKKELKABOUTERS
In de serie kabouters zijn deze twee ijverige kabouters nieuw.
Ze sprokkelen het hout nu de winter voor de deur staat.
Het pakket is inclusief de houtjes.

272 TROMMELAAR
Wie kent het liedje van de Drummerboy niet? Dat liedje had ik in
gedachten tijdens het maken van de Trommelaar. Het popje is 11 cm..

273 DRIE KERSTMANNETJES
Dit pakket bevat materiaal voor drie Kerstmannetje. De wolballetjes
zijn 2 cm en heb ik in april mee genomen uit Nepal waar ik de fabriek
bezocht waar ze gemaakt werden. De werkomstandigheden waren goed
en dat vind ik heel belangrijk. De Kerstmannetjes zijn eenvoudig om te
maken.

274 ENGELENKOOR
Drie lieve engeltjes die kerstliederen zingen. De
engeltjes zijn eenvoudig te maken van de houten kegels
van 35 cm die in het pakket zitten. Ook de boekjes zitten
in het pakket. Het Engelkoor is een aanvulling op de
Kersticoon, de Herders en de Koningen.

275 SNEEUWENGEL
En ondeugend engeltje met een slingers sneeuwballen. De muts,
schoenen, vest en vleugels zijn gemaakt van prachtig
sprookjesvilt. De engel is 13 cm hoog.

276 TWEE KONIJNEN, DRIE CAVIA’S EN
WORTELTJES
De serie met het Meisje, de Jongen, Hond, en Poezen is
uitgebreid met deze lieve diertjes. Ze zijn eenvoudig te
maken maar het is wel een priegelwerkje omdat ze klein
zijn.

277 EIK
Omdat de bloemenkinderen altijd een succes zijn komt er ook een serie
bomenkinderen. Na de Kastanje was het de beurt aan de Eik. Een
lekker stoer mannetje dat stevig op zijn benen staat.
Het geheel is 17 cm en het kind 13 cm.

Deze nieuwe pakketten zijn met heel veel plezier ontworpen en
gemaakt. Ik hoop dat jij net zoveel plezier zult hebben met het
maken ervan. Voor vragen of het laten zien van het gemaakte pakket kun je me mailen op
info@atelierpippilotta.nl. Je krijgt altijd een antwoord terug.
Hartelijke groeten van Suzan.

