HULST ENGEL
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Benodigdheden:
crème frescovilt of gewoon crème wolvilt
donkergroen wolvilt
zes rode kralen van 8 mm
2 kralen van 6 mm
tricot voor het hoofd en handen
geel garen voor de haren
vulwol
naaigaren

1 Knip de patroondelen uit het vilt zonder naad.
2 Maak een hoofd met een omtrek van 6,5 cm. Een beschrijving met foto’s hiervan vind je op de
website van Atelier Pippilotta. Borduur met geel garen een pony op het hoofd. Vul de koker die
onder de hals uit hangt ook op met wol en rimpel hem dicht.
3 Festonneer beide delen van het lijf op elkaar. Leg op het laatst de koker (onder het hoofd)
tussen beide delen. Naai de halsopening met kleine steekjes aan het hoofdje vast. Rek het lijf
aan de onderkant uit zodat hij wat wijder gaat staan.
4 Doe de kralen van 6 mm in kleine lapjes roze tricot en bind ze af zodat er handjes ontstaan.
Festonneer twee keer twee mouwen op elkaar. Laat de opening bij de handen open en vul ze
stevig op met wol. Steek de handjes erin en naai de handen aan de mouwen vast. Naai de mouwen
aan het lijf vast, zie tekening.
5 Rimpel de muts langs de rand en maak hem passend op het hoofd. Zet de draad vast en doe een
beetje wol in de muts. Speld de muts op het hoofd en naai hem rondom vast.
6 Vouw de vleugel dubbel en festonneer de vouwlijn. Naai de vleugel in het midden op de rug.
7 Naai twee blaadjes en drie rode kralen op de muts. Naai drie blaadjes met de punten aan elkaar
en naai er drie rode kralen op. Naai de blaadjes aan de handen vast.
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arm 4 x creme
lijf 2 x creme

muts 1 x creme

vleugel 1 x creme
hulst
5 x groen

