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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home 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.

Vorige week konden jullie de bloemen van Liza maken, deze week komen mijn bloemen erbij en volgende week de bloe-
men van Lidy. Zo worden de mini boeketten aan het eind een grote fleurige bos bloemen die je in een mooie vaas kunt 
zetten. Of je zet ze los in kleine vaasjes. Je kunt er in ieder geval naar hartenlust mee combineren. Het leuke is dat je 
natuurlijk zelf je eigen bloemen kunt bedenken om de bos zo uit te breiden of naar het seizoen aan te passen. 

Materialen:
Lapjes vilt in roze, perzik, wit, geel, blauw en groen
Gutermann garen col 818 kleur groen 
Houten kraal doorsnede 2 cm
Naald
Schaar
bloempatronen printable
groene verf
penceel
grote (saté) stokjes tuincentrum
dun groen ijzerdraad tuincentrum/bloemist

Afmeting
Hoogte bloemen ongeveer tussen de 35 en 40 cm

Overige informatie
Verf als eerste de stokjes groen zodat deze droog zijn als je de bloemen gaat maken.

Blauwe bloem

Knip uit blauw vilt het blauwe deel van het printable uit.
Naai met wit draad vast door de strook elke keer een stukje verder door te rollen over het eerdere deel heen en dat aan 
de onderkant vast te zetten. 
Prik het stokje er met de scherpe punt in het midden doorheen. Prik hem zover door dat hij er aan de bovenkant als een 
soort bloemenhart te zien is. 

Perzikkleurige bloem

Leg de houten kraal op het groene vilt en knip het vilt ruim rondom de kraal af. 
Prik het stokje met de scherpe punt door de kraal heen en leg het vilt rondom de kraal.
Naai met groen draad het vilt rondom de kraal heen stevig vast. 
Knip 8 keer het perzikkleurige deel (zie printable) 
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Naai de onderkanten aan elkaar met wit draad door de naald in de linkerhoek door het perzikkleurige deel te halen en 
vervolgens door de rechterhoek te halen.

Trek de draad aan zodat alle hoeken naar elkaar toe worden geduwd maar laat nog een opening over om de blaadjes 
over de onderkant van het groene vilt te kunnen schuiven
Zodra de blaadjes rondom het groene vilt liggen trek je de draad stevig vast en naai je het rondom nog een aantal keer 
stevig vast. Knip een strookje groen van 3 x 10 cm en naai deze met groen draad vast aan de onderkant van de bloem

Aronskelk 

Knip een rechthoek geel van 3 cm x 7 cm en een wit deel (zie printable)
Rol het gele deel aan de lange kant op zodat er een rolletje van 7 cm lang ontstaat. Stop het stokje met de scherpe kant 
tot halverwege in het rolletje en zet met wit draad aan de onderkant vast.

Vouw het witte deel eromheen en zet dit ook stevig aan de onderkant vast met groen draad
Wikkel aan de onderkant eventueel nog wat wit draad rondom het witte deel voor extra stevigheid

Roze bloem 

Knip  de 2 roze delen, een geel bloemenhart en een strookje groen (zie printable).
Knip kleine dwarssneetjes in de strook geel tot halverwege

Rol de gele strook op en naai met groen draad de onderkant stevig vast
Knip een kruisje in het midden van beide roze delen en stop daar het gele bloemhart doorheen. Let erop dat het roze deel 
met de vier blaadjes als eerste komt en daaronder het roze deel met 5 blaadjes. Prik de scherpe punt van het stokje aan 
de achterkant door het gele bloemhart heen. 
Naai aan de onderkant het groene strookje rondom het stokje en aan het onderste roze deel vast. Doe dit door de smalle 
kan rondom het stokje te naaien en de brede kant tegen het roze deel. 

Eucalyptus
Knip een blad uit zoals op de printable is aangegeven.
Knip zo nog een aantal bladeren uit, wel leuk om ze allemaal net een 
beetje een andere vorm en afmeting te geven.
Zet de bladeren met kleine steekjes vast een het ijzerdraad. Het is 
mooi om van kleine blaadjes bovenaan naar grotere bladeren onder-
aan te werken. Wikkel het ijzerdraad vervolgens een keer rondom de 
onderkant van het blaadje. 
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