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Januari is de maand om je huis op te fleuren. Samen met Lidy en Anneke ging ik aan de slag om een boeket te maken van
vilten bloemen. De komende weken verrassen we jullie met elk een mini boeket wat samen een vrolijk geheel vormt en je
de nieuwjaarsblues in één klap vergeten bent.
Materialen:
Lapjes vilt in roze tinten, perzik, rood, oranjegeel en groen
Gutermann garen kleur 327 geel en kleur 660 lichtroze
Houten kraal doorsnede 2 cm
Naald
Schaar
Printable bloempatronen Liza
Overige materialen:
Ijzerdraad bloemist/tuincentrum
Grote (saté) stokjes
Groene verf
Penceel
Lijm
Wasknijpers
Diverse tangetjes

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.
Zo maakte ik een Klaproos

Knip 3 x een gekarteld blad in rood, een zwart bloemenhart en een strookje groen (zie printable).
Maak in het midden van de rode blaadjes een klein gaatje met b.v. een gaatjestang en prik het stokje er doorheen.
Laat het stokje een klein beetje uitsteken en plak het zwarte bloemenhart bovenop het rode blad.
Plak onder de Klaproos het groene strookje zodat de bloem op zijn plek blijft.
Zo maakte ik een Anjer

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

WERKBESCHRIJVING - DIY Flower Power

				2

Knip 3 x een gekarteld blad in lichtroze en een strookje groen (zie printable).
Maak in het midden van de lichtroze blaadjes een klein gaatje met b.v. een gaatjestang en prik het stokje er doorheen.
Breng in het midden van het eerste blad lijm aan en vouw deze naar binnen en zet het klem met een wasknijper. Als dit
droog is herhaal je dit met 2e en 3e blaadje.
Als de lijm op de lichtroze blaadjes droog is, plak je onder de Anjer het groene strookje.
Zo maakte ik een Tulp

Knip 9 x het bloemblaadje uit (zie printable) en lijm de blaadjes overlappend op elkaar.
-Prik de kraal op het stokje en knip een vierkant lapje uit (zie printable).
Vouw het vierkante lapje vilt over de kraal en zet deze vast met naald en draad zodat het vilt stevig om de kraal zit.
-Breng lijm aan op het onderste gedeelte van de bloemblaadjes en plak deze om de knop heen. Gebruik een wasknijper
om het geheel vast te houden tijdens het droogproces.v
Zodra de lijm op de blaadjes droog is, plak dan om de onderkant van de tulp het groene strookje van vilt en laat ook dit
goed drogen.
Zo maakte ik de Chinese Lantaarn

- Knip een aantal strookjes en blaadjes uit zoals op de printable is aangegeven.
Vouw de zijkanten van het oranje/gele vilt naar elkaar toe en zet deze aan elkaar vast met behulp van naald en draad. Je
hebt nu een kokertje.
- Vervolgens steek je de naald net onder de rand door het vilt en je haalt deze erdoor. Je herhaalt dit aan verschillende
kanten van het kokertje en trek de draad telkens goed aan en je ziet hoe er een lantaantje onstaat.
Herhaal dit nog een aantal keer.
- Leg in het midden van het stuk groene ijzerdraad het stokje. Zoals je op de foto ziet draai je het ijzerdraad stevig om het
stokje.
- Prik aan de uiteindes van het ijzerdraad een lantaarntje. Met behulp van een tangetje buig je aan het uiteinde van het
ijzerdraad een boogje zodat het lantaarntje er niet kan afglijden.
- Plak met behulp van lijm om het stokje bij het ijzerdraad een blaadje.
Zo maakte ik losse bladen

- Knip een blad uit zoals b.v. op de printable is aangegeven.
- Breng lijm aan vanaf de onderkant tot aan het midden.
- Leg het groene ijzerdraad in het midden en vouw het blad hieromheen. Laat de lijm goed drogen.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

bloempatronen
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WERKBESCHRIJVING
- DIY Flower Power
Blad Klaproos 3 x
en Anjer 3 x
per blaadje:
- Lapje vilt 10 x 10 cm.
- Knip het een beetje
kartelig uit zoals het
voorbeeld hiernaast.

hartje klaproos

Tulp

blaadje 9x
hartje bloem
stukje vilt komt over een kraal
6 x 6 cm

Strookje 2 x 6 cm wat onder de klaproos,
anjer en tulp om het stokje geplakt wordt.

Chinese lantaarn

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
klokje/lantaarn 3 x 6 cm

blaadjes

