FLAMINGO
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Benodigdheden:
vulwol
naaigaren
2 kleine zwarte kraaltjes
roze, zwart en geel wolvilt
24 cm ijzerdraad of elektriciteitsdraad
festonsteek:

Knip alle patroondelen zonder naadtoeslag uit het vilt.
Denk eraan dat je de lijfdelen van de flamingo in spiegelbeeld maakt.
1 Festonneer beide zwarte snaveldelen aan een geel snaveldeel met zwart garen
2 Festonneer beide zwarte snaveldelen aan elkaar met zwart garen
3 Festonneer beide gele snaveldelen aan de kop met geel garen
4 Festonneer beide gele snaveldelen aan elkaar met geel garen
5 Festonneer de flamingo’s op elkaar van onder de snavel tot en met het kruisje
6 Festonneer het tussenstuk tussen beide flamingodelen van het kruisje tot en met het rondje
7 Festonneer de flamingo’s op elkaar van boven de kop, over de rug tot en met het rondje
Vul tijdens het festonneren de kop met kleine plukjes wol en daarna de rest van het lijf en staart
8 Festonneer de vleugels aan weerskanten van de flamingo
9 Knip het ijzerdraad in twee stukken van 12 cm en festonneer hier de poot omheen
Aan de bovenkant steekt 2.5 cm ijzerdraad uit de poot
Steek dat tussen de festonsteek op het driehoekje, zie tekening 8
Naai de bovenkant van de poot aan het lijf
Buig de onderkant van de poot in een krul, hier komt de poot omheen
10 Festonneer een boven- en onderkant van een poot op elkaar met het ijzerdraad er tussen
11 Naai een zwart kraaltje aan weerskanten van de kop voor de ogen
Dit gratis patroonblad wordt je aangeboden door Atelier Pippilotta
Heel veel plezier en een zonnige zomer gewenst!

vleugel
2 x roze

flamingo
2 x roze
tussenstuk
1 x roze

poot 2 x roze
onderkant poot

bovenkant poot

2 x roze

snavel

2 x roze

snavel

2 x zwart

2 x geel
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