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Roodborstje  
Sleutelhanger - Koelkastmagneet 

- kerstboomornament 
 
Dankjewel voor alle lieve reacties. Dankjewel 
voor het kopen van een Septemberspring 
patroonblad. Dankjewel voor je foto(‘s) van 
jouw Septemberspring-creaties. Dankjewel 
voor alle likes. Dankjewel voor de leuke 
contacten! 
We zijn er blij mee! 
 
Ons dankjewel komt in de vorm van het gratis 
te downloaden patroon ‘Roodborstje’. 
De vlammend rode borst van het roodborstje 
herinnert ons aan warmte. Uitstralende 
warmte. Warmte om elkaar te geven.  
En zoals de duif symbool staat voor vrede, 
staat het roodborstje symbool voor hoop, hoop 
op een mooie toekomst. 
 
We wensen je warme, witte kerstdagen en een 
mooi 2014. 

 
 
 
 
Benodigdheden sleutelhanger: 5,5 x 11 cm lentegroen vilt, 1 x 4,5 cm bruin vilt, 2 x 2,5 cm wit-
lichtgrijs sprookjesvilt, 1,5 x 2 cm oranjerood sprookjesvilt (= rozenbottel), 1,5 x 6,5 cm bruin-grijs 
sprookjesvilt, splijtzijde in de kleuren van het vilt, vulwol, 14 cm smal oranje satijnlint, sleutelhangerring. 
 
Benodigdheden koelkastmagneet: 5,5 x 11 cm lentegroen vilt, 1 x 4,5 cm bruin vilt, 2 x 2,5 cm wit-
lichtgrijs sprookjesvilt, 1,5 x 2 cm oranjerood sprookjesvilt (= rozenbottel), 1,5 x 6,5 cm bruin-grijs 
sprookjesvilt, splijtzijde in de kleuren van het vilt, vulwol, magneet. 
 
Benodigdheden kerstboomornament: 8 x 16 cm lentegroen vilt, 1 x 7 cm bruin vilt, 2,5 x 3,5 cm wit-
lichtgrijs sprookjesvilt, 2 x 3,5 cm oranjerood sprookjesvilt (= rozenbottel), 2 x 10 cm bruin-grijs 
sprookjesvilt, splijtzijde in de kleuren van het vilt, vulwol, 14 cm smal oranje satijnlint. 
 
Algemeen: 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). Maak het opvullen 
gemakkelijker door daarbij een satéprikker te gebruiken.  
Volg bij het maken van ‘Roodborstje’ de beschreven volgorde stap voor stap. 
 
Roodborstje sleutelhanger: 
* Bepaalde delen overlappen elkaar gedeeltelijk. Knip alle delen uit het vilt. Leg de delen (eerst de 
papieren- en daarna de vilten) in de genummerde volgorde op mal-1 om te zien waar de delen elkaar 
overlappen.  
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Leg daarna (om de juiste plaats van het roodborstje op het voorkantdeel te bepalen), de vilten delen op het 
vilten voorkantdeel.  
Speld deel-1 op het voorkantdeel en leg de overige delen even opzij.  
Festonneer deel-1 op het voorkantdeel. Festonneer vervolgens de delen 2, 3, 4 en 5 op het voorkantdeel. 
Borduur met 1 draadje bruingrijze splijtzijde het oog en de snavel.** 
Rijg de sleutelhangerring aan 14 cm oranje satijnlint. Vouw de uiteinden van het lint op elkaar en leg er 
een knoop in op ongeveer 1 cm vanaf het uiteinde. 
Markeer A van het voorkantdeel met een speld. Festonneer de voorkant en de achterkant rondom aan 
elkaar (leg de knoop van het lint bij A tussen de delen) en vul tijdens het festonneren luchtig op met 
vulwol (zodanig opvullen dat de ‘Roodborstje sleutelhanger’ ‘plat’ blijft!). 
 
Roodborstje koelkastmagneet:  
Zie ‘Roodborstje sleutelhanger’ van * tot **. 
Festonneer de voorkant en de achterkant rondom aan elkaar, leg tijdens het festonneren de magneet tussen 
de delen en vul tijdens het festonneren luchtig op met vulwol (zorg ervoor dat er geen wol tussen de 
magneet en het achterkantdeel komt en vul zodanig op dat ‘Roodborstje koelkastmagneet’ ‘plat’ blijft!). 
 
Roodborstje kerstboomornament:  
Zie ‘Roodborstje sleutelhanger’ van * tot ** maar leg alle delen op mal-2. 
Vouw de uiteinden van het lint op elkaar en leg er een knoop in op ongeveer 1 cm vanaf het uiteinde. 
Markeer A van het voorkantdeel met een speld. Festonneer de voorkant en de achterkant rondom aan 
elkaar (leg de knoop van het lint bij A tussen de delen) en vul tijdens het festonneren luchtig op met 
vulwol (zodanig opvullen dat de ‘Roodborstje kerstboomornament’ ‘plat’ blijft!). 
 
 
  
 
 
                        afb.A                        
                                                                                  
Veel plezier met ‘Roodborstje’!                                         
 
Roodborstje is een gratis te downloaden patroon van Septemberspring. 
Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd.  
 
 
 
 
 
 
Het formaat van de roodborstje- 
sleutelhanger en  
-koelkastmagneet in  
verhouding tot een 2 euro munt:  
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