Veel geluk
Dankjewel voor de afgelopen jaren!
Dankjewel voor alle lieve, leuke, enthousiaste reacties op de ontwerpen!
Dankjewel aan iedereen die een patroonblad heeft gekocht!
Dankjewel voor de foto van jouw Septemberspring-creatie die we mochten ontvangen!
Een hoefijzer, een klavertje vier èn een lieveheersbeestje. Dat is veel geluk!
We wensen je veel geluk!
Benodigdheden:
7 x 16 cm lichtgrijs vilt
2 x 3 cm zwart vilt
2 x 2 cm rood vilt
4 x 4 cm zomergrasgroen vilt
splijtzijde in de kleuren van het vilt
1 pijpenrager van 27 cm en 1 pijpenrager van 8 cm
klein beetje vulwol
oude schaar
naaigerei.
Belangrijk:
De patroondelen: Knip de delen zonder naadtoeslag uit (naadtoeslag = een klein randje). De
letters op de patroondelen komen overeen met de letters in de werkwijze.
Het naaien: Naai met 1 draadje splijtzijde en de in de werkwijze aangegeven steek. Gebruik
splijtzijde in de kleur van het vilt. Maak de steekjes zo klein mogelijk (± 1 mm, gebruik een
korte dunne naald, dan maak je vanzelf kleine steekjes).
Kaalgeknipte pijpenrager: Knip met een oude schaar zoveel mogelijk de haartjes af van de
pijpenrager.
De satéprikker: Een satéprikker vergemakkelijkt het opvullen van het lieveheersbeestje.
Werkwijze: Volg de beschreven volgorde. Lees en werk stap voor stap. Kijk tijdens het maken
ook naar de foto.
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Het hoefijzer
Hoefijzer: Leg de 2 hoefijzerdelen op elkaar. Festonneer (afb.A) de 8 gaten van beide delen
rondom aan elkaar (maak hele kleine steken zodat er nog een pijpenrager tussen het vilt kan
worden gebogen).
Begin bij A en festonneer de 2 hoefijzerdelen rondom aan elkaar en buig tijdens het
festonneren een kaalgeknipte pijpenrager van 27 cm en aansluitend een kaalgeknipte
pijpenrager van 8 cm tussen het vilt (de pijpenragers mogen elkaar iets overlappen, knip de
korte pijpenrager aan het eind op lengte af).
(Tip: Maak voor een eenvoudiger hoefijzer, het hoefijzer zonder gaten, en laat in dat geval de
‘haartjes’ aan de pijpenrager zitten).
Het lieveheersbeestje:
Het lieveheersbeestje: Festonneer de 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. Zet de vleugels met een overhandse steek (afb.B) van A via B naar C vast op
het lijf.
Het hoefijzer met het klavertje vier en het lieveheersbeestje:
Zet het midden van het klavertje vier vast bij B van het hoefijzer.
Zet het lieveheersbeestje vast op het midden van het klavertje vier.
Hang het hoefijzer op.

afb.A

afb.B

Veel plezier en geluk met ‘Veel geluk’!
‘Veel geluk’ is een gratis te downloaden ©Septemberspring patroon
© Septemberspring.
www.septemberspring.nl en http://septemberspringgallerie.blogspot.com/

www.septemberspring.nl - Veel geluk

2

