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150 BLOEMENKIND EREPRIJS
Wegens het succes van de bloemenkinderen is hier een vervolg. De
ereprijs is een lief klein bloemetje die zeker het bekijken waard is. De
bloemetjes zijn van sprookjesvilt gemaakt. De twee lieveheersbeestjes
zien er heel echt uit en je
maakt ze zelf.

151 BLOEMENKIND
KLAVER
Een klaver mag natuurlijk niet ontbreken want die komen we
vaak tegen onderweg. De hommel is gek op de honing in de
bloemen en houdt haar ook nu gezelschap. Zijn vleugels zijn van
angelwire gemaakt.

152 PIPPI LANGKOUS
MOBIELHANGER
Dit is een heel lief en eenvoudig pakketje van Pippi. In het pakket zit ook het
mobiel koordje. Maar je kunt haar natuurlijk ook aan je tas of jas hangen. Of
ermee spelen zonder het koordje. Een klein popje van 5 cm.

153 OMA’S
HANDWERK
Een gezellig pakket om te maken. Oma heeft een
lief gestippeld schortje voor en loopt op haar
slofjes. Ze heeft een speldenkussen en
knopendoosje bij zich. Leuk in combinatie met de
pakketten Naaister en Klosje.

154 REGENBOOGBLOEM
Omdat ik het niet kon laten nog een regenboogpakket. Dit keer
een prachtige opgevulde bloem in regenboogkleuren. In het hart
van de bloem zit een echt kristal. De bloem heeft een doorsnee
van 13.

155 BABYHART
Een lief pakket om als kraamcadeau te geven of
voor je eigen kindje te maken. Het hartje is van
stof, de rest van wolvilt. Het pakket is in twee
kleuren verkrijgbaar: roze en blauw.

156 HERFSTBOOM
Omdat ik zelf graag een leuke eenvoudige boom op mijn
seizoentafel wilde hebben is dit ontwerp ontstaan. De boom
heeft prachtige herfstbladeren van wolvilt. Er onder staat
een bladerenmand van jute en groeien paddenstoelen. Met
kleine aanpassingen is deze boom om te toveren in een
winter, lente en zomerboom. Een echte aanwinst voor de
herfsttafel.

Met deze zeven unieke pakketten hoop ik weer voldoende
keus te hebben geboden.
Van eenvoudig tot wat moeilijker, voor de seizoenstafel,
voor baby’s, voor de regenboogliefhebbers enz.

