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♥ Septemberspringlichtje ♥ 
(Lichtje met rozen, hortensia en lieveheersbeestjes) 

 
Het is feest! Wij (Henri en Gera) zijn 12,5 jaar getrouwd!  
Dat vieren we!  
Dat vieren we met een cadeautje! Een cadeautje van ons voor jou: het ‘Septemberspringlichtje’! 
Het patroon is GRATIS te downloaden op www.septemberspring.nl 
 
Rozen, hortensia en lieveheersbeestjes liepen als een rode draad door onze trouwdag. Om de liefde, 
het licht en het leven te vieren zitten rozen, hortensia en lieveheersbeestjes samen op het 
Septemberspringlichtje. Het lichtje zou ‘Huwelijkslichtje’ of ‘Jubileumlichtje’ genoemd kunnen 
worden, maar het lichtje heeft de naam ‘Septemberspringlichtje’ gekregen. Na moeilijke jaren na een 
auto-ongeluk vonden wij elkaar. Het werd lente in september: ‘Septemberspring’!  
Het Septemberspringlichtje, een lichtje vol liefde. 
 
Het materiaal:  
48 x 20 cm (= 1 lapje van 20 x 30 cm + 18 x 20 cm) ecru vilt, 3 x 4 cm zwart vilt, 2 x 4 cm rood vilt, 1 
lapje (= 20 x 30 cm hortensia sprookjesvilt, 5 x 6 cm mosgroen sprookjesvilt, splijtzijde in de kleuren 
van het vilt, heel klein plukje vulwol, 9 x 9 cm stevig karton, ± 100 lila kraaltjes 2 mm, Sewline 
potlood (of zacht grijs 2B potlood), ledlampjes of een batterijwaxinelichtje (waarschuwing: een echt 
waxinelichtje kàn het glas laten knappen en het vilt schroeien), glazen conserven potje (= het gebruikte 
glazen conserven potje is van HAK en heeft een inhoud van 370 ml.). 
 
Belangrijk: Volg bij het maken van ‘Septemberspring lichtje’ de werkwijze in de beschreven volgorde. 
Lees steeds vooraf per onderdeel alleen de betreffende werkwijze goed door (dit om het overzichtelijk 
te houden, lees en werk dus stap voor stap). 
Knip de delen zonder naadtoeslag uit (naadtoeslag = een klein randje. Naai de naden met 1 draadje 
splijtzijde en de in de werkwijze aangegeven steek. 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.  
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De letters op de patroondelen komen overeen met de letters in de werkwijze. Kijk tijdens het maken 
ook naar de foto. 
 
Algemeen: Het gebruikte glazen conservenpotje is van HAK van 370 ml. Dit potje heeft een omtrek 
van 25,5 cm en is 10 cm hoog. Bij gebruik van een ander potje kunnen de afmetingen anders zijn. 
Meet dit na en pas het vilt voor het lichtje eventueel aan! 
Gebruik het patroondeel van het lichtje als mal voor het plaats bepalen van de roosjes en de 
‘vliegroute’ van het lieveheersbeestje rond het lichtje.  
Tip-1: Maak ook een lichtje met alleen hortensia’s. 
Tip-2: Maak ook een lichtje met alleen rozen. Maak rozen in verschillende formaten door de 
patroondelen te verkleinen met een kopieerapparaat. Geef de rozen dan ook kroonbladeren (De 
kroonbladeren staan als extra patroondeel op het patroonblad getekend). Zet het midden van de 
kroonbladeren met wat steken onder het midden van de roos vast. Vouw de kroonblaadjes om de roos 
en zet A van de blaadjes met een zo onzichtbaar mogelijk steekje vast aan de rozenblaadjes.  
Bij een lichtje met alleen hortensia of alleen rozen is er meer of minder nodig van bepaalde kleuren 
vilt. 
 
De ‘vliegroute’ en de lieveheersbeestjes:  
De ‘vliegroute’ (= de route die het lieveheersbeestje vliegt): Teken met het potlood met een dunne lijn 
een vliegroute op de àchterkant van het vilten lichtje (let op: teken de lijn vanaf de linker kant van het 
vilt, en gebruik het papieren hartje als mal voor het tekenen van het hartje op het vilt. Speld hiervoor 
de mal op het vilt en trek een lijn om de mal. Teken de lijn zoals op het papieren lichtje is aangegeven 
of bedenk zelf een vliegroute).  
Borduur met 1 draadje zwarte splijtzijde en een rijgsteek (afb.A) over de getekende lijn. Steek de naald 
steeds heen en weer door het vilt (steek dus van de achterkant naar de voorkant, trek de draad door het 
vilt naar de voorkant en steek vervolgens weer van de voorkant naar de achterkant en trek de draad 
weer door, enz.). Door heen en weer te steken is er na het borduren ook aan de voorkant (= de goede 
kant van het lichtje) een mooie geborduurde rijglijn te zien.  
Het lieveheersbeestje: Festonneer (afb.B) 2 lijfdelen rondom aan elkaar en vul tijdens het festonneren 
het lijf met een beetje vulwol op. Borduur met 1 draadje zwarte splijtzijde stippen op de vleugels. Leg 
de vleugels op het lijf. Zet ABC van de vleugels met een overhandse steek (afb.C) vast op het lijf.  
Maak nog een lieveheersbeestje. De lieveheersbeestjes worden later vastgezet op het lichtje.  
 
De rozen: 
De roos: Een deel-1 en een deel-2 vormen samen een roos. Leg bij deel-1 en bij deel-2 elke A op A (= 
dus leg in totaal voor elke roos 12 keer A op A). Festonneer (afb.B) de 12 naadjes AB.  
Rol deel-1 van C naar D op (de gefestonneerde naden AB zichtbaar aan de buitenkant van het rolletje), 
hou de onderrand recht en naai tijdens het wikkelen de onderrand steeds met een overhandse steek 
(afb.C) vast aan de voorgaande wikkeling.  
Wikkel aansluitend deel-2 op dezelfde manier van D naar E rond deel-1.  
Vouw de blaadjes van de roos een beetje uit elkaar.  
Maak zo nog 2 rozen. Zet de onderrand van de rozen met een overhandse steek (afb.C) bij F, G en H 
vast op het lichtje. 
De blaadjes: Rijg met 1 draadje splijtzijde in de kleur van het vilt, de nerf met een heen-en-
weergaande-rijgsteek van A naar B (= rijg (afb.A) van A naar B met kleine steken. Rijg terug over 
dezelfde lijn en steek daarbij steeds in dezelfde gaatjes (afb.D) zodat er een ononderbroken lijn 
ontstaat). De blaadjes worden later vastgezet op het lichtje. 
 
De hortensia:  
Een hortensia bol-bloem bestaat uit vele kleine bloempjes. De kleine bloempjes bestaan uit 4 blaadjes 
(bij levende hortensia’s hebben de kleine bloempjes vaak 4 blaadjes, maar het kunnen er ook meer of 
minder zijn. In het patroon hebben alle bloemen 4 blaadjes.).  
Leg 2 hortensiadelen haaks op elkaar zodat ze een + vormen (afb.E). Zet de delen bij A (= in het hart 
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van de bloem) aan elkaar door een paar keer met naald en draad heen en weer te steken. Naai 3 lila 
kraaltjes in het hart. Maak zo 30 bloemen (afhankelijk van hoe dicht de bloemen bij elkaar op het 
lichtje worden gezet zijn er eventueel meer of minder bloemen nodig). De bloemen worden in 2 rijen 
langs de onderrand van het lichtje vastgezet.  
De bloemen liggen nu nog min of meer vlak maar bij een hortensia wijzen de bloemblaadjes in 
verschillende richtingen. Om de bloemblaadjes in verschillende richtingen te laten wijzen worden de 
bloemen vrij dicht tegen elkaar aan op het lichtje vastgezet. Daarnaast kan een deel van de bloemen 
als volgt worden ‘bewerkt’. Elke bloem is gemaakt met 2 hortensiadelen met elk 2 blaadjes. Het ene 
deel ligt onder het andere deel. Buig (na het vastzetten van de bloem op het lichtje) van het 
onderliggende deel één of beide blaadjes tussen de blaadjes van het bovenliggende deel door (de 
onderliggende blaadjes kunnen half of helemaal tussen de blaadjes van het bovenliggende deel door 
worden gebogen, zodat de blaadjes in verschillende richtingen kunnen wijzen).  
Naai het hart van de eerste bloem direct naast de rozen vast op het lichtje (langs de onderrand). Naai 
vervolgens de 2e bloem vrij dicht naast de 1e bloem vast. Zet zo langs de hele onderrand ± 15 bloemen 
vast maar laat aan de linker- en rechterkant van het lichtje een paar cm vrij (hou hiervoor 2 bloemen 
over, deze worden later vastgezet). Tip: speld vóór het vastzetten de bloemen even langs de onderrand 
om te bepalen hoe dicht ze bij elkaar moeten komen. ‘Bewerk’ tijdens het vastzetten (zoals hierboven 
cursief beschreven) zo nu en dan een bloem zodat de bloemblaadjes in verschillende richtingen wijzen. 
Zet een tweede rij bloemen (op dezelfde manier) net boven de eerste rij bloemen vast. 
 
Het lichtje:  
Zet de mosgroene rozenblaadjes bij J en K vast op het lichtje. Zet een lieveheersbeestje aan het eind 
van de vliegroute vast bij L en zet het andere lieveheersbeestje vast op een hortensiabloem of op een 
blaadje. 
Markeer A* en B* van het lichtje met een speld. Buig het vilt tot een koker en leg AB op A*B*. Speld 
alles goed vast. Festonneer (afb.B) AB op A*B* zodat er een mooie ronde koker ontstaat. Pas het 
lichtje even om het conservenpotje. Zet de laatste hortensiabloemen op de vrijgelaten plaats bij de naad 
van het lichtje vast).  
Leg de bodemdelen op elkaar met het karton er tussen. Rijg (afb.A) de bodemdelen langs de rand aan 
elkaar. Deze rijglijn is een hulplijn. Festonneer de bodem onder het lichtje en verwijder tijdens het 
festonneren de hulplijn steek voor steek. Zet het conservenpotje in het lichtje. Zet het waxinelichtje (of 
de ledlichtjes) in het ‘Septemberspringlichtje’. 
Het lichtje is klaar. 
 
 
 
                              
                           
                          afb.A                                     afb.B                                        afb.C                                       
 
                                                                                                                                               
 
 
 
                      afb.D                                   afb.E  
 
 
Veel plezier met ‘Septemberspringlichtje’! 
Kijk voor meer foto’s en een film op: www.septemberspring.nl en 
http://septemberspringgallerie.blogspot.com/ 
 
Het patroon ‘Septemberspringlichtje’ is GRATIS te downloaden op www.septemberspring.nl.  
© Septemberspring.nl  
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Het hortensiapatroondeel heeft 2 blaadjes. Elke bloem bestaat uit 2 delen en heeft dus 4 blaadjes (zie werkbeschrijving).
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