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Only-love-is-the-answer-engel  
 
Als ik kon, gaf ik een wereldkaart aan ieder kind…. 
en als het mogelijk was een verlichte wereldbol. 
In de hoop de blik van het kind tot een maximum te verruimen,  
en hierdoor interesse en liefde te wekken voor alle mensen. 
Alle rassen, alle talen, alle religies. 
 
Dom Helder Camara 
 
 
Benodigdheden:  
5 x 9,5 cm wit vilt, 3,5 x 20 cm ecru vilt, 2 x 3 cm rood vilt, 2 x 2,5 cm huidkleurig vilt, 15 
cm afbindgaren, splijtzijde in de kleuren van het vilt. 
 
Belangrijk: Volg bij het maken van ‘Only-love-is-the-answer-engel’ de werkwijze in de 
beschreven volgorde. Leg eerst alle patroondelen op het vilt. Knip de delen zonder 
naadtoeslag (naadtoeslag = een klein randje) uit. Naai de naden met 1 draadje splijtzijde en 
een 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. Kijk voor de positionering van het gezicht, het hart, de handen, en 
de armen naar de mal. 
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Only-love-is-the-answer-engel: 
Het gezicht: Festonneer het gezicht op één van de lijfdelen. 
Het hart: Zie ‘Het gezicht’ 
De handen: Zie ‘Het gezicht’. Tip: leg eerst even de armen op het lijfdeel, daardoor is de 
positie van de hangen gemakkelijker te bepalen. De armen overlappen de handen tot de 
gestippelde lijn.  
De armen: Zie ‘Het gezicht’. 
Ophanglus: Vouw voor de ophanglus 15 cm afbindgaren dubbel. Knoop de uiteinden zo dicht 
mogelijk bij het uiteinde samen. De ophanglus is klaar.  
Het lijf: Festonneer de lijfdelen rondom aan elkaar en leg tijdens het festonneren de knoop 
van de ophanglus bij A tussen de lijfdelen. 
De vleugels: Festonneer de vleugels rondom aan elkaar. Naai de vleugels van B naar C met 
een stiksteek (afb.B) vast op het midden van de rug van de engel. 
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