Kerstmannetje
(hangend aan een lintje)
voor in een krans of de
kerstboom Wendy Vosters
www.wendyvosters.com

Maat 14 cm hoog en 12 cm breed
Benodigdheden:
Een restje rode (patchwork)stof voor muts, lijf en achterkant.
Een restje roze/zalmkleurige (patchwork) stof voor het gezichtje.
Een stukje crèmekleurige (patchwork) stof voor de rand van de muts.
Een stukje witte fleece voor baard en snor (het kan ook met dunne batting, volumevlies of zo)
Een stukje rood lint om aan het kerstmannetje te bevestigen (ongeveer 50 cm).
Twee zwarte kralen voor de ogen.
Een rode kraal voor de neus.
Wat kleine belletjes of evt. knoopjes om de kerstman mee te versieren.
Een flinke pluk vulmateriaal.
Rood garen
Paperpiece het kerstmannetje.
Strijk de voorkant van de kerstman. Leg het
lapje voor de achterzijde met de goede kant
naar boven en leg daar omgekeerd de voorkant
van de kerstman op (dus de goede kanten van
de stof tegen elkaar). Stik helemaal rondom
de delen dicht maar laat onderaan een stukje
open van ongeveer 6 cm. Keer de kerstman en
vul hem stevig op met vulmateriaal. (Wanneer
uw kerstman niet genoeg vulling heeft dan
komt de ronde vorm niet uit.)Tip: een Chinees
eetstokje is een handig hulpmiddel bij het
keren en vullen ! Naai de kerstman met de
hand dicht.

Knip hier het
puntje af maar
pas op, knip niet
door de gestikte
naad.

opening
Knip kleine hoekjes uit de ronde delen
zodat u een mooie platte naad krijgt na
het keren.

Knip de baard en de snor uit. Leg eerst de baard op het gezicht en zet die bovenaan met een
paar steekjes vast. Leg daarna de snor op zijn plaats en naai deze ook vast. Maak een gezichtje
door er 1 kraal voor de neus en 2 kralen voor de ogen op te naaien. Bevestig met een paar
steekjes een lintje aan de muts als ophangmogelijkheid. Versier de kerstman door er kleine
belletjes en knoopjes op te naaien.
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Belangrijk !
Voeg bij de kerstman nog
een naadtoeslag toe !
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www.wendyvosters.com

Kijk voor meer patroontjes ook
eens in mijn blad

De PatronenPost

http://www.wendyvosters.com/patronenpost.htm
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