Mistletoe-ornament
De mistletoe is herkenbaar door haar warrige takken met groene blaadjes en witte bessen. Mistletoe
staat symbool voor liefde en vrede. Volgens de legende plukken mensen die elkaar onder de mistletoe
zoenen één van de mooie witte bessen.
Hang het ‘Mistletoe-ornament’ in de kerstboom, versier er het huis mee, of geef het cadeau.
Fijne Kerstdagen
en voor het nieuwe jaar wensen we je
alles wat wenselijk is.
Hartelijke groet, Henri en Gera
Materiaal: 9 x 20 cm ecru vilt, 8 x 12 cm bladgroen vilt, lichtbruine en ecru splijtzijde, vulwol, 5
witte kralen 4 mm, 35 cm x 3 mm rood lint.
Algemeen:
Werkvolgorde: Volg de beschreven werkvolgorde. Lees en werk stap voor stap.
De patroondelen: De mistletoe bestaat uit 2 patroondelen. Knip de delen zonder naadtoeslag
(naadtoeslag = een klein randje) uit het vilt.
Werkvolgorde:
Naai het midden van 20 cm rood lint bij A vast op het ornament. Leg de mistletoetakken op het
ornament (neem de foto als voorbeeld of maak een variatie hierop door de mistletoetakken om te
draaien en/of anders neer te leggen). Leg waar het lint is vastgenaaid de steeltjes van de mistletoe over
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elkaar heen. Schuif eventueel een blaadje van bv tak-2 onder tak-1 (zoals op de foto te zien is).
Zet de delen met spelden vast.
Zet met 1 draadje lichtbruine splijtzijde de mistletoe bij A, B en C aan het ornament vast. Maak voor
het vruchtbeginsel bij A, B en C met spansteken (afb.B) een paar kleine steken op het ornament (tegen
de mistletoe aan).
Naai D aan het ornament vast en zet tegelijkertijd voor de bes 1 witte kraal vast. Naai E en F aan het
ornament vast en zet tegelijkertijd voor de bessen 2 witte kralen vast bij zowel E als F.
Zet de stelen van tak-1 en tak-2 bij A met een steekje vast op het lint. Maak een strik in het lint. Knip
de uiteinden van het lint schuin af.
Afwerking: Leg de uiteinden van 15 cm rood lint op elkaar. Leg dicht bij het uiteinde een knoop in het
lint. Markeer B van beide ornamentdelen met een speld. Festonneer de delen rondom aan elkaar (leg
de knoop van het lint bij B tussen de delen) en vul het ornament tijdens het festonneren luchtig op met
vulwol (zodanig opvullen dat het ornament ‘plat’ blijft).
‘Mistletoe-ornament is klaar’.

afb.A

afb.B

Veel plezier met ‘Mistletoe-ornament’!
‘Mistletoe-ornament’ is een GRATIS te downloaden Septemberspring patroon.
©Septemberspring.nl Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd.
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