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Vredesduif-ornament 
 
 
Kom vredesduif sla je vleugels uit, 
vlieg over de wereld en geef haar vrede. 
 
 
We wensen je fijne kerstdagen,  
vrede en geluk in grote èn kleine dingen! 
 
Hartelijke groet, 
 
Henri en Gera 
www.septemberspring.nl 
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Materiaal: 6,5 x 9 cm wit vilt, 8,5 x 17 cm rood vilt, 2,5 x 5 cm roomgeel vilt, splijtzijde 
groen, wit, rood en zwart, vulwol, 2,5 x 5 cm wateroplosbaar vlies, 20 cm x 3 mm rood 
satijnlint. 
 
Belangrijk: Volg bij het maken van ‘Vredesduif-ornament’ de werkwijze in de beschreven 
volgorde. Lees steeds vooraf per onderdeel alleen de betreffende werkwijze goed door. 
Knip de delen, tenzij anders aangegeven, zonder naadtoeslag (naadtoeslag = een klein 
randje) uit. 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.   
De letters op de patroondelen komen overeen met de letters in de werkwijze. Kijk tijdens het 
maken ook naar de foto. 
 
Vredesduif-ornament: 
De wimpel: Trek met een balpen het woord ‘VREDE’ of ‘PEACE’ over op wateroplosbaar 
vlies. Rijg (afb.A) het vlies rondom op het roomgele vilt. Borduur de tekst met een kleine 
stiksteek (afb.B) met een 1 draadje zwarte splijtzijde (borduur dus door het vlies èn het vilt). 
Verwijder de rijgdraad. Knip het vlies rondom de tekst zoveel mogelijk weg. Hou het vilt met 
het overgebleven vlies onder lauwwarm water (het vlies lost op en de tekst blijft op het vilt 
staan). Trek het vilt in model en laat het drogen. Knip de wimpel uit het vilt. 
De duif: Gebruik de mal van de duif voor het plaats bepalen van de duif en de vleugels op het 
ornament: leg de mal op het vilten ornament. Leg vleugel-1 op het ornament en daarna de duif 
en tot slot vleugel-2. Verwijder de mal en zet alles vast met een speld.  
Festonneer (afb.C) vleugel-1 op het ornament. Festonneer het lijf op het ornament (het lijf 
overlapt vleugel-1 gedeeltelijk). Festonneer vleugel-2 van A via B naar C op het lijf.  
Zet A van de wimpel vast aan de snavel. Til de wimpel een stukje op en maak (ongeveer in 
het midden van de wimpel) een steek door het vilt, zodanig dat de steek aan de bovenkant van 
het vilt onzichtbaar is en zet de wimpel vast aan de duif.   
Borduur met 1 draadje zwart het oog. Borduur met 2 draadjes groen een olijftakje met 3 
blaadjes. 
Het ornament: Vouw het satijnlint dubbel en knoop de uiteinden samen. Leg de knoop van het 
lint bij D tussen de voor- en achterkant van het ornament. Festonneer de voor- en achterkant 
rondom aan elkaar en vul het ornament tijdens het festonneren luchtig met een klein beetje 
vulwol op, zodat het ornament min of meer plat blijft. 
Het Vredesduif-ornament is klaar. 
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