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Zoals je de afgelopen 2 weken hebt kunnen zien zijn wij, CraftKitchen bloggers, het jaar vrolijk begonnen met een zelf
gemaakte bos bloemen.
Tijdens een CraftKitchen craft date ben ik samen met Anneke en Liza aan de slag gegaan. Het is zo leuk om elkaar te
inspireren. Je kan bestaande bloemen na maken maar laat je fantasie de vrije loop gaan met kleuren en vormen.
Benodigdheden:
Lapjes vilt in de kleuren; Perzik, licht perzik, mint groen, roze, hard groen, donker roze, koraal roze, olijf groen.
Gütterman naai garen in de kleur van je vilt.
Naald
Schaar
Printable Bloempatroon Lidy
Groene verf
Penseel
Grote (sate) stokjes tuincentrum
Dun ijzerdraad (tuincentrum)
div. tangetjes
Gütermann textiel lijm.
Werkwijze:
Verf de stokjes groen.
Knip de vormen met behulp van de bloem patronen uit het vilt.
Je kan het vilt op verschillende manieren aan de stokjes bevestigen, o.a. naaien, met ijzerdraad wikkelen en lijmen.
Bloem 1 perzik kleurig
Patroon 1.
Knip het patroon 1 keer uit licht perzik- en 1 keer perzik kleurig vilt.
Rijg een dubbele draad langs de onderrand. Trek de draad voorzichtig aan zodat het vilt gaat plooien.
Zet met een paar dubbele steekjes de draad vast, laat de draad met naald hangen.
Vouw de gerimpelde strook stak om de bovenkant van het stokje heen. Het is mooi als de punt van het stokje lager zit
dan het uiteinde van de bladeren.
Zet met de draad en kleine steekjes het vilt vast. Wikkel voor de stevigheid eventueel wat ijzerdraad om de onderkant
heen.
Om de onderkant van de bloem af te werken knip je een stukje groen vilt. Vouw dit om de steel en onderkant bloem
heen en zet het vast met lijm of garen.
Bloem 2 licht roze
Patroon 2.
Vouw het vilt om, leg patroon 2 op het vilt en knip het uit.
Knip aan de vouw kant het vilt in.
Rijg de onderkant door, trek de draad aan, zet de draad met een paar steekjes vast.
Vouw het vilt om het stokje heen en zet vast.
Werk de onderkant af met een stukje groen vilt, zorg voor een mooi verloop dat een stukje van het stokje en het vilt
bedekt is, zet het vilt vast met een paar steekjes of lijm.
Bloem 3 koraal roze
Patroon 3.
Knip voor 1 bloem het patroon 9 x uit.
Plak de delen met lijm van boven naar beneden dakpansgewijs op het stokje.
Werk de onderkant van de bloem af met een groen stukje vilt, zet vast met kleine steekjes of lijm.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij 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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Bloem 4 donker roze,
Patroon 4.
Knip een strook licht perzik kleurig vilt, gebruik hiervoor het patroon van bloem 2. Wikkel de ingeknipte stook om het
stokje heen, zorg dat het puntje van het stokje net er boven uit steekt. Zet het vilt vast met garen of lijm.

Knip 9 roze blaadjes uit, patroon 4. Vouw de puntjes van elk blaadje aan de onderkant naar elkaar toe en zet de puntjes
met een paar steekjes vast.
Duw het bloemblad plat en leg ze dakpansgewijs rondom het stokje. zet ze vast met garen, ijzerdraad of lijm. Werk de
onderkant van de bloem af met een stukje groen vilt, wikkel het vilt om de onderkant van de bloem en het stokje.
Zet het vilt vast met kleine steekjes.
Bloem 5 mint groen
Patroon 5.
Knip de vorm uit.
Rijg een draad door de onderrand van het vilt., trek de draad aan, zet de draad met een kleine steekjes vast, laat de draad
met naald hangen.
Wikkel het vilt om het stokje heen, begin met de lange kant. Zet het vilt vast met de draad vast.
Werk de onderkant van de bloem af met een stukje groen vilt, wikkel het vilt om de onderkant bloem en het stokje en zet
het vast met kleine steekjes.
Veel plezier met het maken van je mooie bos bloemen.
Groetjes Lidy

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij 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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