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Kerstman-ornament/broche 
 

Dankjewel voor het kopen van een Septemberspring-patroonblad het afgelopen jaar. 

Dankjewel voor het mailen van je foto’s voor de Septemberspring Gallerie. 

Dankjewel voor je  reactie in welke vorm dan ook. 

Ik ben er blij mee!  

 

Aan het eind van dit Septemberspring-jubileum-jaar een DANKJEWEL!  in de vorm van een gratis 

patroonblad: ‘Kerstman-ornament/broche. 

 

Benodigdheden:  
Kerstman-ornament: 10 x 20 cm wit vilt, 2 x 5,5 cm gelaatskleur vilt, 3,5 x 8,5 cm rood vilt, 

splijtzijde blauw en splijtzijde in de kleuren van het vilt, vulwol, 15 cm x 3 mm rood satijnlint.  

Kerstman-broche: 10 x 20 cm wit vilt, 2 x 5,5 cm gelaatskleur vilt, 3,5 x 8,5 cm rood vilt, 

splijtzijde blauw en splijtzijde in de kleuren van het vilt, vulwol, 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. 
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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.  

 

Kerstman-ornament:  

*De mond: Leg de mond achter de mond-opening van de baard. Festonneer de mond-opening van 

de baard rondom aan de mond. Knip voorzichtig het overtollige deel van de mond weg. 

Het gezicht: Leg het gezicht achter de gezichts-opening van de baard. Festonneer de gezichts-

opening van de baard rondom aan het gezicht. Knip voorzichtig het overtollige deel van het gezicht 

weg. 

De bontrand (van de muts): Leg de baard (met de mond en het gezicht) op het achterkantdeel. 

Speld de bontrand op de baard. Draai ‘de bontrand met baard’ om (het achterkantdeel blijft liggen). 

Festonneer de bontrand aan de baard (deze steken komen later aan de binnenkant van de kerstman, 

festonneer zodanig dat de steken aan de buitenkant niet te zien zijn). 

De muts: Leg de muts op het achterkantdeel. Speld de bontrand (met de baard) op de muts. Draai 

‘de muts met bontrand’ om (het achterkantdeel blijft liggen). Festonneer de muts aan de bontrand 

(deze steken komen later aan de binnenkant van de muts, festonneer zodanig dat de steken aan de 

buitenkant niet te zien zijn). 

De pompon: Leg de muts op het achterkantdeel. Speld de pompon op de muts. Draai ‘de muts met 

pompon’ om (het achterkantdeel blijft liggen). Festonneer de pompon aan de muts (deze steken 

komen later aan de binnenkant van de muts, festonneer zodanig dat de steken aan de buitenkant niet 

te zien zijn). 

De snor: Festonneer de 2 snor-delen rondom aan elkaar. Zet de snor, op de plek van de neus (zie 

afb.B), met wat steken stevig vast aan de baard (= steek een aantal keer door alle lagen vilt heen en 

weer). 

De neus: Festonneer de neus op de snor (zie afb.B). 

De ogen: Borduur de ogen (zie afb.B) met 2 draadjes blauwe splijtzijde.** 

Het lint: Knoop de uiteinden van 15 cm lint samen. Leg de kerstman-voorkant en het 

achterkantdeel op elkaar. Leg de knoop van het lint bij A tussen de kerstman-voorkant en het 

achterkantdeel. Festonneer de delen rondom aan elkaar en vul tijdens het festonneren de Kerstman 

wat op met vulwol. 

 

Kerstman-broche:  

Zie het Kerstman-ornament van * tot **. 

Leg de kerstman-voorkant en de achterkant op elkaar. Fesonneer de delen rondom aan elkaar en vul 

tijdens het festonneren de kerstman wat op met vulwol. 

 

Afwerking: Hang het Kerstman-ornament in de kerstboom of op een andere mooie plaats. Speld de 

Kerstman-broche met een veiligheidsspeld op een jas, trui, tas, enz. 

 

 

 

 

 

                             Afb.A                                                                   

 

Veel plezier met ‘Kerstman-ornament/broche’! 

 

Kerstman-ornament/broche is een gratis te downloaden patroon van Septemberspring. 

Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd. 
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