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Marianne: “Al eerder werkte ik met vilt, en ook deze keer was ik weer blij verrast te merken hoe plezierig het
knutselen met vilt is. Geen zoompjes, of ingewikkelde afwerking: ook best wel eens fijn, toch?
Een babymobiel was mijn (hele leuke) opdracht voor deze maand, en toen ik Heleen's ontzettend gave
gehaakte knuffelkonijn zag, wist ik meteen dat ik in ieder geval een kleine vilten versie van dat gezellige konijn
wilde maken. Ik gebruikte voor de konijntjes dezelfde kleuren als waarmee Heleen haar grote knuffel haakte,
maar je kunt natuurlijk allerlei andere kleurtjes - passend bij de kleurstelling van de babykamer
bijvoorbeeld - gebruiken. Ik vond het geinig dat het geel van de konijn-gezichtjes terugkomt in de vrolijk
glimlachende maan en de sterren; zo is het mooi één geheel. Wellicht ten overvloede, maar toch... zorg dat je
baby niet bij de figuurtjes van de mobiel kan komen met z'n grijpgrage handjes; dit is geen speelgoed, maar
uitsluitend decoratie”.
Benodigdheden:
Vilt voor de figuurtjes in de kleuren:
- Okergeel 3 vellen
- Grijs 3 vellen
- Zwart 1 vel
- Wit 1 vel
- Fiberfill vulling
- Tube textiellijm Gütermann HT2 (artikelnr 613611)
- 16 veiligheidsoogjes 6mm, artikelnr 082.D97
- Okergeel garen bijvoorbeeld een bolletje Durable borduur/haakkatoen
- Grijs garen Gütermann naaigaren, kleur 497
Voor het omhaken van de ring:
- Metalen ring 30 mm doorsnee
- Durable Coral Light grey 2232, 1 bol
- Werktekeningen zie pagina 4
- Haaknaald 3,5 mm
- Scherp schaartje
- Naald
- Stopnaald met scherpe punt
- evt snijmat+rotary cutter.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Marianne Dekkers- Roos van MaRRose - CCC in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn
eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl
zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Werkbeschrijving:
Voorbereiding:
-----------------Print de pdf's uit, en knip alle patroontjes uit; speld ze op het vilt, en knip ze uit in de aantallen en kleuren vilt
zoals hieronder aangegeven.
Konijntjes:
Per konijn speld je het lijf van het konijn op het grijze vilt en knipt dit 2x uit; knip van okergeel het hoofd 1x,
en de oren 2x. Van het witte vilt knip je 2x de sokjes, en 2x de halve oortjes. Van het zwarte vilt knip je een klein
driehoekje --> het neusje van het konijn.
Maan & Sterren:
Voor de maan knip je 2x het patroon uit het gele vilt, voor de twee sterren knip je het patroon 4x uit.
Zwarte details:
knip (of snijd) van het zwarte vilt een aantal strookjes van zo’n 3 á 4 mm breedte; hiervan knip je voor elk
konijn de strepen van de tuinbroek (5 per konijn), en de mondjes van de sterren en de maan
(2 per figuurtje, voor de voor- én achterkant).
In elkaar zetten:
-------------------Konijntjes: plak met een klein drupje textiellijm de gele oren achter het gele hoofd; lijm aan de bovenkant van
de oortjes de halve witte oortjes. Vervolgens lijm je het hoofd op het lijf vast; als dit (bijna) droog is, bepaal je
de plaatsen voor de oogjes en het neusje. Met de scherpe punt van de schaar, maak je een gaatje voor beide
oogjes (je gaat door én het gele, én het grijze vilt heen) en bevestigt de veiligheidsoogjes.
Plak het zwarte vilten neusje op het gezichtje, en vervolgens de zwarte streepjes op de grijze broek, en de witte
sokjes onderaan de beentjes.
Naai nu met naald en draad met een festonsteekje de voor- en achterkant van het konijn op elkaar; laat aan
één zijkant een opening om het konijntje met fiberfill losjes te kunnen vullen; naai vervolgens de naad
helemaal dicht: je konijntje is klaar!
Maan & Sterren:
Bevestig de veiligheidsoogjes op de aangegeven plekken, en plak de (lachende) mondjes op de maan en de
sterren. Naai met het okergele garen de voor- en achterkanten op elkaar (festonsteekje); laat weer een kleine
opening om de figuurtjes te vullen, en sluit vervolgens de naad.
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RVS Ring:
Haak met de grijze katoen vasten om de ring - zorg dat de steken goed dicht tegen elkaar aanzitten.

Afwerking:
------------Haak 2 x een ketting van lossen (ongeveer 110 lossen per ketting) en bevestig deze heel goed - kruisgewijs
(zie foto)- aan de ring. Het gewicht van de ring en de figuurtjes moeten goed gedragen kunnen worden door
deze ‘kettingen van lossen’, vandaar het belang van de stevige bevestiging.
Knip 6 (hele) lange draden van het katoen en bevestig bovenaan elk figuurtje 1 draad. Je doet dit door met een
stopnaald met een scherpe punt aan één kant halverwege het figuurtje in te steken en precies op de naad
- in het midden - bovenaan weer omhoog te komen; met een klein steekje zet je de draad daar vast
(je draadeind verdwijnt in de fiberfill).
Hang je ring op, en bepaal nu waar je welk figuurtje eraan wilt bevestigen (je steekt de draad door de vasten
die om de ring gehaakt zijn). Je bepaalt nu tevens de hoogte waarmee je elk figuurtje aan de ring wilt
ophangen. Zodra je tevreden bent, maak je met een dubbel steekje de plek en hoogte van de konijntjes en de
maan&sterren definitef.
Veel maakplezier!
Marianne xx
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konijn - lijf

konijn - voet/sokje

konijn - hoofd
konijn - oor

1/2 oor
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