SARA EN DE MOSTERD

Benodigdheden:
mosterd, oker, donkerbruin, roodbruin en groen wolvilt
2 pijpenragers
2 kralen van 6 mm
1 houten kraal van 15 mm
klein plukje grijze wol
stukje jute
raffia
potje mosterd
klein houten potje
satestokje
naaigaren

Sara:
Knip de patroondelen zonder naadtoeslag uit het vilt. Maak een lijf van de pijpenragers, zie de tekening.
Borduur met donkergroen garen de nerven op de bladeren en met oker garen op de trui.
Festonneer de broek om het lijf.
Trek de trui aan het festonneer onder de armen en de zijkanten dicht.
Knip de pijpenragers die uit de mouwen en broekspijpen steken af op een halve cm.
Buig de pijpenragers uit de broekspijpen naar voren als voeten.
Vouw de schoenen dubbel en festonneer ze. Trek ze aan en naai ze aan de broekspijpen vast.
Doe de kraag om de nek. Lijm de kleine kralen op de handen en de grote op de nek met hobbylijm.
Wrijf het plukje wol tussen je handen zodat er een pruikje ontstaat en lijm die op het hoofd. Vind je dat lastig
of wil je liever een mutsje dan kun je de muts rimpelen langs de rand en deze op het hoofdje lijmen. Eventueel
kun je ook nog haartjes knippen van garen of een vlecht maken en die op het hoofd lijmen voordat je de muts
erop lijmt.
Kleur het gezichtje in.

Afwerking:
Doe het lapje jute over de deksel van het mosterdpotje en bind het af met raffia.
Je kunt alles vast maken met een lijmpistool.
Eerste de blaadjes, dan het potje met een stukje satestokje erin en dan Sara.
Lijm Sara ook nog met haar handje aan het satestokje zodat ze stevig kan staan.
Heb je geen houten potje dan kun je ook een eikeldopje gebruiken. Een satestokje kan ook een takje zijn, de
jute een lapje stof en raffia een vrolijk lintje. Maar er helemaal jouw unieke Sarah of Abraham van.

muts
1x
pijpenrager
jas
1 x mosterd
broek
1 x oker

blad
3 x groen
kraag
1 x roodbruin

schoen
2 x donkerbruin
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Festonsteek

Inkleuren van het hoofdje:
Voor de oogjes gebruik een blauwe of bruine gelpen of ballpoint.
Voor het mondje gebruik je een rode gelpen of ballpoint.
Voor de wangetjes heb je een rode potlood nodig.

De oogjes komen in het midden van de kraal.
Zet met de blauwe of bruine pen twee stipjes.
Voor de mond zet je een stipje of klein rondje met een rode pen.
De wangetjes maak je door met een rood potlood een rondje te kleuren.

VEEL PLEZIER MET DIT GRATIS PATROON DAT JE
DOOR ATELIER PIPPITOTTA WORDT AANGEBODEN!

© Atelier Pippilotta

www.atelierpippilotta.nl

