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324 KABOUTER MET LARIKSAPPELTJE 

Je kunt hem zomaar tegenkomen in het bos: een 16 cm hoog kaboutertje met 

rode puntmuts op zoek naar lariksappeltjes. Het suède touwtje en 

lariksappeltje zitten ook in het pakket. 

 

 

 

 

325 REGENBOOGDOOSJE 

Een allerliefst wolkenkindje met zonnemutsje in een 

bedje met regenbooglint en glazen zilverkraaltjes. De 

regenboog staat symbool voor hoop en troost.  

 

 

326 TWEE ACROBAAT PIETJES 

Twee vrolijke pieten die met hun armen aan elkaar verbonden zijn en allerlei 

kunstjes uithalen. De pietjes zijn 9 cm en het cadeautje zit ook in het 

pakket. 

 

 

 

327 KERSTBOOMKINDJE 

Het kerstboomkindje van 14 cm is prachtig in haar eenvoud. Een 

kerstboomjurkje, twee sterren en een paar kralen. Meer is er niet 

nodig om haar te laten stralen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

328 TWEE KERSTCOCONNETJES 

Dit is het ontwerp van de Twee Coconnetjes maar dan 

in de kerstversie. Nu liggen de kindjes in een 

donkergroen en rood coconnetje.  

 

 

329 IJSVOGELMANNETJE 

Het IJsvogeltje is een van de opvallendste vogels in 

Nederland. Hij leeft aan het water en leeft van kleine 

visjes waar hij uren op kan vissen. Dit mannetje van 13 

cm hoog is een prachtige vertolking van de IJsvogel en 

zal zowel in de winter als ook in andere jaargetijden de 

seizoentafel kunnen opsieren.  

 

 

330 WINTERVENTJE 

In navolging van het Herfstventje is 

er nu het Winterventje. Gekleed in 

winterse kleding houdt hij een 

zilveren bel vast. Het mutsje is 

gehaakt en het ventje is 11 cm.  

 

 

331 WINTERKETTING 

De serie is compleet met de 

winterketting. Nu kun je elk seizoen 

een leuke ketting of broche dragen. Hij is eenvoudig te maken en het lijf 

bestaat uit twee wolkralen.  

 

Heel veel plezier met deze pakketten. Er zit vast wel een favoriet bij. Bij vragen, als je hulp nodig hebt of als je 

een foto van je eigen werk wilt laten zien kun je contact met me opnemen. 

Hartelijke groeten van Suzan. 

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


