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289 GEHAAKT POMPOENTJE 

Een eenvoudig gehaakt pompoenpopje van 6 cm hoog (zonder steel). 

Leuk om er zelf nog meer bij te maken. Hiervan laat ik binnenkort en 

foto ter inspiratie zien op mijn website. 

 

 

 

 

 

 

290 BOSKABOUTERVROUWTJE 

Na een paar jaar alleen te zijn geweest, krijgt de Boskabouter 

gezelschap van dit leuke vrouwtje. Zoals het een echte kabouter 

betaamd zorgt ze goed voor de dieren, in dit geval een roodborstje. 

De kabouter is 20 cm hoog. 

 

 

 

 

 

 

 

291 BOSKABOUTERKIND 

Met de komst van het vrouwtje kwam er ook een 

Boskabouterkind. Samen vormen ze een mooi 

gezinnetje. Het kind is 15 cm. 

 

  

 

 

 

 

292 ZWAAN MET KINDJE 

Omdat ze zo mooi de vijvers sieren ontwierp ik deze zwaan met een 

kindje. De zwaan is 7 cm. 

 



 

 

 

 

293 BEUK 

In de serie bomen is de beuk een nieuw ontwerp. Met 

prachtig felgroen blad waar je goed de nerven op kunt 

zien. En natuurlijk de beukennootjes waarbij hij een 

echt beukennootje als ketting draagt. De hoogte van de 

pop met tak is 18 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

294 KEVERKINDEREN 

 Twee lieveheersbeestjes in mooie kleertjes. Omdat ze 

altijd tot de verbeelding spreken en van het voorjaar tot 

najaar op je seizoentafel kunnen staan. Beide popjes zitten 

in het pakket en ze zijn 11 cm hoog. 

 

 

 

 

295 AARDBEIDOOSJE 

Dit een pakket in een nieuwe serie: doosjes. De 

doosjes zijn van gerecycled karton en 5 x 7 cm. In dit 

doosje ligt een lief Aardbeienkindje. Op het doosje 

plak je zelf de meegeleverde sticker. Echt een 

schattig pakketje dat bij kinderen ook goed in de 

smaak zal vallen.  

 

 

296 ZONNEBLOEMDOOSJE 

Een lief Zonnebloemkindje op een vilten bedje. Eenvoudig om te maken 

met een hoog knuffelgehalte.  

 

Het zijn weer heel verschillende en unieke pakketten 

geworden die ik voor dit nieuwe seizoen heb gemaakt. 

Zo is er voor iedereen wel wat bij. 

Veel knutselplezier en hartelijke groeten van Suzan 

Atelier Pippilotta 
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