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I-Love-You-hart 

 
 
De handgebaren voor de letter I, de L en de Y vormen samen het handgebaar ILY. ILY is de 
afkorting van ‘I Love You’.  
Bestaat er iets waarmee het handgebaar beter kan worden gecombineerd dan een hartje? 
Maak het I-Love-You-Hart en schenk je liefde (op Valentijnsdag en elke andere dag!) 
 
Benodigdheden: 
Hart-1: 7 x 15 cm rood vilt, 5,5 x 6,5 cm wit vilt, witte en rode splijtzijde, vulwol, 20 cm 
afbindgaren. 
Hart-2: 7 x 15 cm rood vilt, 5,5, x 6,5 cm wit vilt, grijze en rode splijtzijde, vulwol, 20 cm 
lint,   
Hart-3: 4 x 8 cm rood vilt, 3 x 3,5 cm wit vilt, witte en rode splijtzijde, vulwol, 10 cm lint, 
sleutelring. 
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Belangrijk: Er staan 3 verschillende harten op het patroonblad.  
Hart-1 en Hart-2 zijn even groot maar het I-love-you handgebaar op Hart-1 is iets 
eenvoudiger. Zie voor het bepalen van de positie van de hand naar mal-1. 
Hart-3 is kleiner en heeft hetzelfde handgebaar als Hart-1. Hart-3 hangt aan een sleutelring. 
Zie voor het bepalen van de positie van de hand naar mal-2. 
Knip de delen zonder naadtoeslag uit het vilt (naadtoeslag = een klein randje) uit. Naai de 
naden met 1 draadje splijtzijde en een festonsteek (afb.A) (tenzij anders aangegeven). Maak 
de steekjes zo klein mogelijk (± 1 mm, gebruik een korte dunne naald, dan maak je vanzelf 
kleine steekjes). Maak het opvullen van (kleine) delen gemakkelijker door daarbij een 
satéprikker te gebruiken. De letter op het patroondeel komt overeen met de letter in de 
werkwijze. Volg bij het maken van het ‘I-Love-You-hart’ de beschreven volgorde stap voor 
stap. 
 
Hart-1: Festonneer de hand met 1 draadje witte splijtzijde op één van de hartdelen. 
Knoop de uiteinden van 20 cm afbindgaren samen (zo dicht mogelijk bij het uiteinde). 
Leg de knoop van het afbindgaren bij A tussen beide hartdelen. Festonneer de hartdelen 
rondom aan elkaar en vul tijdens het festonneren het hart luchtig op met vulwol. 
Het hart is klaar. 
 
Hart-2: Festonneer de hand met 1 draadje grijze splijtzijde op één van de hartdelen. 
Festonneer de vingers op de hand. Borduur met een kleine stiksteek (afb.B) en 1 draadje 
grijze splijtzijde de lijn tussen beide vingers.  
Leg een knoop in een uiteinde van 20 cm lint (zo dicht mogelijk bij het uiteinde). 
Leg de knoop van het lint bij A tussen beide hartdelen. Festonneer de hartdelen rondom aan 
elkaar en vul tijdens het festonneren het hart luchtig op met vulwol. Knoop een lus in het 
uiteinde van het lint zodat het hart kan worden opgehangen.  
Het hart is klaar. 
 
Hart-3: Festonneer de hand met 1 draadje witte splijtzijde op één van de hartdelen.  
Haal 10 cm lint door de sleutelring en knoop de uiteinden van het lint samen (zo dicht 
mogelijk bij het uiteinde). 
Leg de knoop van het lint bij A tussen beide hartdelen. Festonneer de hartdelen rondom aan 
elkaar en vul tijdens het festonneren het hart luchtig op met vulwol. 
Het hart is klaar. 
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