Hartenslinger
Benodigdheden: vilt in de gewenste kleuren, bij de kleur van het vilt
passende viltkralen 18-20 mm, bij de kleur van het vilt
passende(glazen,houten ed.) kralen in verschillende formaten (minimaal 4
mm doorsnee), splijtzijde in de kleuren van het vilt, afbindgaren, vulwol,
pijpenragers, lange naald (poppennaald 12,5 cm), bij het vilt passend
satijnlint, eventueel zeep-rozen (te koop o.a. bij Action).
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Algemeen: Lees voordat je begint de hele beschrijving door! Knip de patroondelen zonder
naadtoeslag uit. Sluit de naden met 1 draadje splijtzijdedoor 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).
Hart 1: het kleine hart:
Leg 2 vilten hartdelen op elkaar. Festonneer rondom en vul tijdens het festonneren het hart op met
wat vulwol. Maak zoveel harten als je wilt.
Hart 2: het ‘open’ hart (hierin kan eventueel een zeep-roos worden gezet):
Vouw het vilt om een pijpenrager van 16,5 cm. Festonneer ABC. Vouw de pijpenrager bij B
dubbel en zet AC met wat steken aan elkaar. Laat het hart dubbelgevouwen liggen. Maak zoveel
harten als je wilt.
Hart 3: het grote hart bovenaan de slinger:
Vouw een stukje satijnlint van 20 cm dubbel en leg een knoop in het uiteinde. Wikkel een uiteinde
van minimaal 1,5 meter afbindgaren om een plukje volwol en leg er een stevige knoop in (de
lengte van het afbindgaren is afhankelijk van het aantal harten, hoe groot de kralen zijn, hoeveel
viltkralen er worden toegevoegd, ed). Leg 2 vilten hartdelen op elkaar. Festonneer de hartdelen
rondom op elkaar en leg de knoop van het satijnlint tijdens het festonneren bij A in het hart en leg
de knoop van het afbindgaren (met de vulwol) tijdens het festonneren bij B in het hart. (Het plukje
vulwol voorkomt het los schieten van het afbindgaren). Vul tijdens het festonneren het hart op met
wat vulwol.
Hart 3a, 3b en 3c: variaties op hart 3, (in de cirkel of het centrumhart kan eventueel een
zeep-roos worden gezet):
Leg 2 vilten hartdelen op elkaar. Festonneer de randen van de cirkel (of de randen van het
centrumhart) op elkaar. Festonneer de buitenranden van de hartdelen rondom op elkaar. Zie voor
het satijnlint, het afbindgaren en het opvullen hart 3.
De afwerking:
Onderaan het grote hart hangt een lange draad. Daaraan rijg je de harten afgewisseld met de
kralen. Rijg de harten 1 van A naar B aan de draad. Hart 2 is nog dubbelgevouwen. Steek de lange
naald in bij B en kom weer uit bij AC. Buig wanneer alles is aangeregen de harten 2 in model.
Zet eventueel een zeep-roos in de harten 2 (en/of in de harten 3a,3b en 3c). Na het gebruik van de
zeep-rozen blijven er nog mooie open harten over. (De zeep-rozen kunnen eventueel ook gewoon
aan de slinger worden geregen. Maar dan zullen na het gebruik van de zeep-roos de harten en de
kralen langs de draad naar beneden zakken of er ontstaan lege plekken).
De harten kunnen natuurlijk ook als een horizontale slinger worden geregen.
Veel plezier met het maken van de Hartenslinger!
Hartenslinger is een gratis te downloaden ontwerp van Septemberspring
Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd.
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C
Het patroondeel voor hart 2 is 17 x 1,2 cm. Meet dit na!
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(dan kun je dat hart ook gebruiken)!
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hart 2 - knip 1 x uit vilt voor alle harten 2
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