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346 TWEE KLEINE HULSTKABOUTERS
De kleine kaboutertjes op houten kegeltjes blijven een
succes. Ze zijn eenvoudig te maken en je hebt gelijk
twee kabouters. Dit paar is speciaal voor de kerstontworpen maar zullen op de wintertafel passen.

347 ROODBORSTJE
Dit pakket is een vervolg op de IJsvogel. Het popje is 13 cm hoog en
heeft een jasje van roodborstvleugels. Hij is versierd met een
klimoptak waar een klein roodborstje op zit.

348 VIJF MINIKABOUTERS
In dit pakket zitten maar liefst vijf kaboutertjes
die op elke seizoentafel een plekje zullen vinden.
Drie ervan hebben houtjes gesprokkeld, één heeft
mooie vliegenzwammen gevonden en de laatste
houdt een olielampje vast.
De vilten kabouters zijn 5.5 cm hoog en de mutsjes
zijn van rode tricot. Het pakket is inclusief de
houtjes en olielampje.

349 HARPIST
Samen met de Trommelaar vormt de harpist een
miniorkestje. Hij is gekleed in kerstkleuren en versierd
met rode kralen. Het geheel is 10 cm hoog.
Volgend jaar komt er nog een muzikantje bij.

350 STERRENVANGER
Eenvoudig en lieflijk is dit tafereeltje. Ze zal
met liefde in een kinderkamer hangen maar ook
boven een wintertafel vindt ze haar plekje. In
het pakket zit één kindje met drie sterren. De
kleine foto is om te laten zien wat je nog meer
met dit ontwerp kunt doen. Het kindje is 9 cm.

351 VROUWTJE DOOI
Naar aanleiding van het prachtige verhaal van Vrouwtje Dooi heb ik dit
popje ontwerpen. Na de winter zal ze onverbiddelijk proberen de sneeuw
weg te vegen. Ze houdt niet van de winter en moet steeds haar zakdoek bij
de hand hebben. Maar voor nu zal ze het ook prima op de herfsttafel doen,
dan kan ze de gevallen blaadjes opzij vegen om het pad vrij te houden.
Ze is 20 cm hoog.

Ik heb geprobeerd om weer unieke pakketten te maken en volgens mij is
dat wel gelukt.
Ze zijn te koop bij verschillende winkels in de adressenlijst op
www.atelierpippilotta.nl
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