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Geluks-sleutelhanger/tashanger 
 
Op ‘Droaties en proaties’ is de 1000e blog verschenen! 1000 Droaties en proaties. Soms over 
verdriet, maar meestal over ‘geluk’. 1000 redenen voor een feestje! 
We vieren het met een klein lief cadeautje voor jou! 
Een dankjewel voor alle reacties op de blogs, de ontvangen foto’s voor de Galerie, de mailtjes, 
Facebookreacties ed.  
1000 x Dankjewel! 
 
Een klavertje vier en het lieveheersbeestje staan beide symbool voor geluk. De Geluks-
sleutelhanger/tashanger zou daarom ook wel de ‘Ik-wens-je-dubbel-geluk-sleutelhanger/tashanger’ 
kunnen heten (maar dat is zo’n lange naam!). 
 
Benodigdheden:  4,5 x 4.5 cm groen vilt, 5 x 5 cm bladgroen vilt, 14 x 14,5 cm donker bladgroen 
vilt, 1,5 x 2 cm rood vilt, 2 x 3 cm zwart vilt, 8 x 15 cm lentegroen (= groen met wit) sprookjesvilt, 
splijtzijde in de kleuren van het vilt, vulwol, 15 cm x 1 cm bijpassend lint, 1 sleutelring.  
 
Algemeen: 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). Gebruik zonodig een satéprikker bij het 
opvullen. De letters op de patroondelen komen overeen met de letters in de werkwijze. Volg voor 
het maken van ’Geluks-sleutelhanger/tashanger’ de volgorde zoals hieronder beschreven.  
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Geluks-sleutelhanger/tashanger: 
Klaver-1: Festonneer klaver-1 op het midden van het voorkant-deel. 
Klaver-2: Festonneer klaver-2 op klaver-1. 
Klaver-3: Naai klaver-3 met een kleine stiksteek (afb.B) vast op klaver-2 (naai de stiksteekjes over  
het midden van de klaverblaadjes). 
Het lieveheersbeestje: Festonneer de 2 lijfdelen rondom aan elkaar en vul tijdens het festonneren 
het lijf op met een beetje vulwol. Borduur met 1 draadje zwarte splijtzijde stippen op de vleugels. 
Leg de vleugels op het lijf. Zet ABC van de vleugels met een overhandse steek (afb.C) vast op het 
lijf.  
Zet het lieveheersbeestje vast op het midden van klaver-3. 
De hanger: Festonneer de rechte kant van de beide achterkantdelen (zo worden de randen mooi 
versierd en ook rekken ze minder). Leg de achterkantdelen precies op het tussenstuk. Rijg (afb.D) 
de achterkantdelen en het tussenstuk rondom aan elkaar. Draai het geheel om (het tussenstuk ligt nu 
boven) en leg het voorkantdeel op het tussenstuk (het tussenstuk zit nu dus tussen het voorkantdeel 
en de achterkantdelen). Haal het lint door de sleutelring en knoop de uiteinden van het lint samen. 
Leg de knoop van het lint tussen het voorkantdeel en het tussenstuk. Festonneer de voorkant, het 
tussenstuk en de achterkantdelen rondom aan elkaar (festonneer dus door 3 lagen vilt) en vul tijdens 
het festonneren de hanger luchtig op met vulwol. Verwijder de rijgdraad. 
 
Afwerking: Stop een lief briefje o.i.d. in de achterkant van de Geluks-sleutelhanger/tashanger. 
 
                 
 
 
 
 
                       afb.A                              afb.B                             afb.C                                   afb.D 
 
Veel plezier en geluk met ‘Geluks-sleutelhanger/tashanger’!  
 
Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd.  
 
 

 
                           Email: info@septemberspring.nl 
                           Website: www.septemberspring.nl 
                           Septemberspring Gallerie: http://septemberspringgallerie.blogspot.com/ 
                           Blog: http://droaties-en-proaties.blogspot.com/ 
                Facebook: http://www.facebook.com/#!/pages/Septemberspring/233636793384831 
  
 
 
   



gerahofman
voorkant1 x lentegroen sprookjesvilttussenstuk1 x donkerbladgroen

gerahofman
achterkant2 x lentegroen sprookjesvilt

gerahofman
klaver-11 x donkerbladgroen

gerahofman
klaver-31 x groen

gerahofman
klaver-2

gerahofman
1 x bladgroen
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gerahofman
lijf lieveheersbeestje2 x zwart

gerahofman
vleugels lieveheersbeestje1 x rood(borduur de stippen)

gerahofman
De doorsnee van het patroondeel van de voorkant is 7 cm.Controleer dit en vergroot of verklein eventueel deze pagina.


