Americo-broche
Americo gaat met pensioen!
Als dank voor zijn jarenlange trouwe dienst is hij in brochevorm vereeuwigd (want dat trouwe
beesie is dat heus wel waard!).
Het kostte Sinterklaas heel wat overredingskracht om zijn geliefde schimmel zover te krijgen dat hij
ervoor wilde poseren. Americo stemde toe bij het vooruitzicht van een lekkere wortel. Nu is hij blij
met zijn eigen Americo-broche (mèt wortel!).
Benodigdheden:
9,5 x 12 cm wit vilt, 2 x 5 cm rood vilt, 2 x 5,5 cm lichtgrijs vilt, 2,5 x 3,5 cm ecru vilt, 3 x 3 cm
oranje vilt, 1,5 x 2 cm zomergrasgroen vilt, vulwol, splijtzijde (zwart, wit, rood, lichtgrijs, oranje),
grijs potlood, veiligheidsspeld.
De werkwijze: Lees voordat je begint de hele beschrijving door! Leg voordat je gaat knippen alle
patroondelen op het vilt. Knip de delen zonder naadtoeslag (naadtoeslag = een klein randje) uit.
Sluit de naden met 1 draadje splijtzijde door middel van de festonsteek (afb.A). Maak de steekjes zo
klein mogelijk (± 1 mm, gebruik een korte dunne naald, dan maak je vanzelf kleine steekjes). De
letters op de patroondelen komen overeen met de letters in de werkwijze.
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Americo:
Het hoofdstel: Festonneer het hoofdstel op één hoofd-deel (zie afb.E).
De ogen: Teken met een grijs potlood met een dunne lijn de omtrek van de ogen (zie afb.E).
Borduur de ogen met 2 draadjes zwarte splijtzijde (over de getekende ogen).
De mond: Teken met een grijs potlood met een dunne lijn de mond (zie afb.E). Borduur met een
steelsteek (afb.B) met 1 draadje zwarte splijtzijde de mond (over de tekekende lijn).
De hoefjes: Festonneer DBE van de hoefjes op de benen.
Het hoofd: Leg de 2 hoofd-delen op elkaar. Festonneer rondom de opening ABCA. Naai de op het
patroon gestippeld getekende lijnen tussen het hoofd en de benen (door beide lagen vilt) met een
kleine stiksteek (afb.C) met 1 draadje witte splijtzijde.
Naai de op het patroon gestippeld getekende lijn tussen beide hoefjes (door alle lagen vilt) met een
kleine stiksteek met 1 draadje lichtgrijze splijtzijde.
Festonneer de hoofd-delen rondom aan elkaar en vul tijdens het festonneren het hoofd en de benen
op met wat vulwol.
De manen: Zet de manen met zo onzichtbaar mogelijke steken (tussen de punten) vast op het
hoofd.
De wortel: Leg AB op AB. Festonneer AB. Naai BCB met een overhandse steek (afb.D) op de
mond van Americo. Vouw van het wortelloof A op A. Zet A met wat steken vast aan A. Vul de
wortel op met vulwol. Rijg de bovenkant van de wortel, steek A van het wortelloof in de bovenkant
van de wortel, trek de rijgdraad stevig aan en hecht de rijgdraad goed af door hem een aantal keren
heen en weer te steken door A van het wortelloof.
Afwerking: Speld de Americo-broche met een veiligheidsspeld op een jas, trui, tas, enz.

Afb.A

Afb.B

Afb.C

Veel plezier met ‘Americo-broche’!
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Afb.D

