Vier lichtjes
De dansende vlammetjes van het warme kaarslicht stralen.
Licht geeft hoop en het strooit warmte en liefde over de wereld.
De ‘Vier lichtjes’ staan symbool voor licht, hoop, warmte en liefde.
Er zijn veel mogelijkheden voor het toepassen van ‘Vier lichtjes’.
Ze zijn mooi als Advent-lichtjes, ze passen samen met ‘Amaryllis’ in een bloemstuk, ze kunnen
(met een aangepast jaartal) worden gecombineerd met het (eveneens gratis Septemberspring
patroon) ‘Oud en nieuw’, ze zijn geschikt als verjaardags- of andere feestdagen-lichtjes, enz..
Maak de lichtjes in elke gewenste kleur. De cijfer-labels zijn aan elke gelegenheid aan te
passen omdat alle cijfers op het patroonblad te vinden zijn.
Maak de lichtjes voor jezelf of geef de lichtjes cadeau: geef licht, hoop, warmte en liefde.
Benodigdheden: 2 lapjes + 11 x 20 cm (= 71 x 20 cm) bladgroen vilt, 3,5 x 18 cm groen vilt,
2 x 17,5 cm rood sprookjesvilt, splijtzijde in de kleuren van het vilt, vulwol, 1 m. dun touw,
stevig karton, 4 waxinelichtglaasjes ø 5 cm. De in het patroon gebruikte glaasjes zijn
eventueel hier te bestellen: http://www.cchobby.nl/waxinelicht-8-stuks.aspx
Belangrijk: Leg eerst alle patroondelen op het vilt of het karton. 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). Maak het opvullen gemakkelijker door daarbij
een satéprikker te gebruiken.
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Controleer vóór het knippen van het vilt, eerst de doorsnee en de hoogte van de glaasjes. Het
in het patroon gebruikte glaasje heeft een doorsnee van 5,2 cm (= 52 mm) en is 3,2 cm (=32
mm) hoog. De doorsnee van het glaasje mag maximaal 52 mm zijn. Het glaasje mag lager
zijn dan 32 mm, maar wanneer dit het geval is moet, om te voorkomen dat het glaasje te diep
in het vilten lichtje zakt, het binnenkantdeel worden aangepast. Dit is eenvoudig. Meet de
hoogte van het eigen glaasje zorgvuldig. Tel daar 2 mm bij op. Dit is nu de hoogte van het
binnenkantdeel. Pas het patroondeel van het binnenkantdeel aan vóór het knippen van het
vilt.
De letters op de patroondelen komen overeen met de letters in de werkwijze. Volg bij het
maken van ‘Vier lichtjes’ de beschreven volgorde stap voor stap.
Lichtje-1:
De binnenkant: Vouw het binnenkantdeel dubbel op vouwlijn-1 en zet alles vast met spelden.
Vouw het binnenkantdeel dubbel op vouwlijn-2 en zet alles vast met spelden (AA ligt nu op
de gestippelde lijn BB).
Festonneer AA op BB, hierdoor ontstaat een mooie ronde ring. Verwijder de spelden. Draai
de ring binnenstebuiten. Festonneer de bodem onder de ring.
De buitenkant: Vouw het buitenkantdeel dubbel op vouwlijn-1 en zet alles vast met spelden.
Vouw het binnenkantdeel dubbel op vouwlijn-2 en zet alles vast met spelden (AA ligt nu op
de gestippelde lijn BB).
Festonneer AA op BB, hierdoor ontstaat een mooie ronde koker. Verwijder de spelden. Schuif
de ring (= de binnenkant) in de koker. Festonneer de bovenrand van ring en de koker aan
elkaar. Festonneer CDE van de bodem onder de koker. Leg één kartonnen bodem in de koker.
Vul de koker op met vulwol, leg de tweede kartonnen bodem op de vulwol. Festonneer EFC
van de bodem onder de koker.
De labels: Neem 25 cm touw. Festonneer deel-1 op deel-2 en schuif tijdens het festonneren
een uiteinde van het touw bij A 1 cm tussen de delen en zet het vast. Festonneer het cijfer-1
op deel-1. Festonneer 2 hartjes op elkaar en schuif tijdens het festonneren het andere uiteinde
van het touw 1 cm tussen de delen en zet het vast.
Knoop het touw rondom de bovenrand van het lichtje en zet het hier en daar vast.
Lichtje-2, -3 en -4: Zie ‘Lichtje-1’, maar festonneer cijfer-2, -3, en 4 op de labels.

Afb.A
Veel plezier met ‘Vier lichtjes’!
Kijk voor meer foto’s op www.septemberspring.nl en/of
http://septemberspringgallerie.blogspot.nl
‘Vier lichtjes’ is een gratis te downloaden Septemberspring patroon.
© Septemberspring. Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd.
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(bovenrand)

lijn-1

lijn-2

binnenkant
4 x bladgroen

(lees vóór het knippen eerst 'Belangrijk' in de werkbeschrijving)
A

B

i
A

label deel-2
4 x groen

bodem (binnenkant)
4 x bladgroen

hart

hart
8 x rood sprookjesvilt

label deel-1
4 x bladgroen

knip de cijfers 1, 2, 3 en 4 allemaal 1 x uit groen
(of knip de benodigde cijfers uit de gewenste kleur)

i
D

8 x stevig karton
-C

bodem (buitenkant)
4 x bladgroen

E-

F
I
A
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(bovenrand)

A

lijn-1

lijn-2

buitenkant-3
1 x bladgroen

B

A

B

buitenkant-1
1 x bladgroen
lijn-1

lijn-2

(bovenrand)

B

A

(bovenrand)

A

B

lijn-2

lijn-1

buitenkant-2
1 x bladgroen

B

A

A

A

buitenkant-4
1 x bladgroen

B

lijn-1

lijn-2

(bovenrand)

B

