BESCHRIJVING VAN HET HOOFD EN LIJF
Voor het maken van het hoofd heb je nodig:
- lapje beige tricot
- lapje huidkleurig tricot
- plukje schapenwol
- sterke draad
- lange naald
- aquarelpotloden
- wangenrood

Doe een pluk wol in het beige lapje tricot.
Maak er een bolletje van. De omtrek van het
hoofdje meet je van nek tot nek.
Hecht voor de ooglijn een sterke draad in het
midden van het hoofdje aan.
Wikkel de draad twee keer rond het hoofdje,
trek hem strak en zet hem vast.

Vouw het lapje huidkleurig tricot in de lengte dubbel en naai de naad.
Vouw de naad open en naai de bovenkant rond dicht. Knip het overtollige tricot weg.
Doe het ontstane kokertje over het hoofd
en bind de nek af. Trek de oogjes door een
draad door het achterhoofd naar voren te
steken net boven de ooglijn. Steek onder de
ooglijn weer naar het achterhoofd. Doe met
dezelfde draad hetzelfde voor het andere
oog. Trek de draden aan en knoop ze op het
achterhoofd vast. Steek de draden weg.
Kleur het gezichtje in met aquarel potloden.
Zorg dat de potloden een scherpe punt
hebben. Zet een stipje op de ogen en een stipje op de mond. Om de kleur wat feller te krijgen
maak je de punt van het potlood een beetje nat. De wangetjes kleur je in met de zijkant van de
rood potlood maar je kunt ook een blokje wangenrood gebruiken. Borduur voor de pony een paar
haren op het hoofd.
Maak een lijf van pijpenragers.
De lengte van de pijpenragers
staan beschreven in het
patroon.
Buig de uiteinden van de armen
een halve centimeter om.
Knip het nekje aan de zijkant
in en schuif daar het lijf
tussen.
Bind het nekje onder de armen weer aan elkaar.
Wikkel een klein beetje wol om de handjes en bind ze af met kleine lapjes roze tricot.
Voor de verdere aankleding volg je de beschrijving van het patroon.
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