
CONTROLEVELD
5 cm x 5 cm
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ZACHTE
BERENRAMMELAAR
Hoogte 14 cm

MATERIALEN

- 30 x 50 cm winter frotté, velours
  of soortgelijke stof
- lapje zwarte stof
- belletje
- zwarte wollen draad
- tweezijdig plakbare tussenvoering,
   Vlieseline® Vliesofix
- scheurbare tussenvoering, Vlieseline® Stikvlies
- 20 cm wattine
- 10 x 24 cm handwerkvilt

PATROONDELEN aantal

1 rammelaar 2
2 snuit 1
3 voorkant oor 2
4 achterkant oor 2
1 � ogen 2
2 � neus 1

De patronen zijn inclusief naad!

KNIPPEN
Knip de rammelaar, de snuit en de oren uit
winter frotté en knip de ogen en de neus uit
zwarte stof.

WERKBESCHRIJVING
Ogen en neus: Strijk een stukje tweezijdig
plakbare tussenvoering op de verkeerde kant
van de zwarte stof en knip daaruit de ogen en
de neus zonder naad. Strijk de ogen op de
rammelaar en strijk de neus op de snuit.
Appliqueer de stukjes langs de rand met een
dichte zigzagsteek.

Snuit: Naai met de hand een rimpeldraad langs
de rand van de snuit en trek de draad strakker
zodat de snuit een bolle vorm krijgt. Vul de
snuit met watten, vouw de naden naar binnen
en naai de snuit met de hand op de rammelaar.

Oren: Stik volgens de patroontekens plooien
in de voorste oren. Naai twee keer twee
oordelen met de goede kanten op elkaar. Keer
de oren naar de goede kant. Vul de oren met
een beetje wattine en stik de oren volgens de
patroontekens op de rammelaar.

In elkaar naaien: Speld de rammelaardelen
met de goede kanten op elkaar en naai de
buitenste naden op elkaar. Keer de rammelaar
naar de goede kant. Vul de kop met wattine.
Wikkel het belletje in wattine en stop het
belletje in het midden van de kop.
Rol een stukje vilt in de lengte op en naai de
uiteinden van de rol met de hand aan elkaar
tot een cirkel, passend in de rammelaar. Knip
uit wattine een smalle strook en wikkel die
gelijkmatig om de vilten rol. Stop de rol in de
ring van de rammelaar. Speld de naden van de
ring naar binnen en naai de naad zo onzichtbaar
mogelijk met de hand met kleine overhandse
steekjes.

Afwerken: Naai de mond en de lijnen van de
teentjes met een wollen draad met stiksteekjes
op de rammelaar.
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