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MUIS
hoogte 32 cm

BENODIGDE MATERIALEN

- 30 cm "zout - en peperkleurig" tweed
- watten
- lapje grijs of roze vilt
- lapje zwarte tricot
- grijs en zwart garen
- tweezijdig plakbare tussenvoering,
  Vlieseline® Vliesofix

PATROONDELEN  aantal

Tweed
1 gezicht 1
2 achterkant kop 2
3 oor 2+2
4 arm 2+2
5 voorkant romp 2
6 achterkant romp 2
7 onderkant romp 1
8 staart 1
9 been 2+2

Vilt
10 snuit 1
11 binnenkant oor 2
12 handpalm 2
13 hartje 1

Tricot
14 neusje 1

KNIPPEN
Knip de patroondelen uit. Alle patroondelen zijn inclusief naad. Knip de patroondelen
1-9 uit tweed en knip het patroondeel 14 uit tricot zoals aangegeven in de patroon-
delenlijst. Strijk een lapje tweezijdig plakbare tussenvoering op de verkeerde kant
van het vilt en knip de patroondelen 10-13 uit vilt.

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden met een rechte steek.
Snuit, binnenkant oor, handpalm en hart: Verwijder de papieren laag aan de
verkeerde kant van de uit vilt geknipte patroondelen. Speld en strijk de snuit, de
oren, de handpalmen en het hart volgens de afbeelding op de goede kant van de uit
tweed geknipte patroondelen zonder een naad naar binnen te vouwen. Naai de
delen met de hand vast met kleine festonsteken of met een siersteek van een
huishoudnaaimachine die op de festonsteek lijkt.
Oren: Speld twee keer twee oordelen met de goede kanten op elkaar en naai de
ronde buitenrand. Keer de oren naar de goede kant. Vouw volgens de patroontekens
een klein plooitje in de oren en stik de onderkanten op elkaar.
Armen en benen: Speld en naai twee keer twee armen en benen met de goede
kanten op elkaar; laat de bovenkanten open en laat volgens de patroontekens een
splitje open in beide armen en benen. Keer de armen en benen naar de goede kant.
Romp: Naai de middenvoornaad van de voorkanten en strijk de naad open. Speld
en naai de armen en de benen volgens de patroontekens aan de voorkant. Leg de
benen zo tegen elkaar, voordat u de benen vast stikt, dat de voeten naar voren
wijzen.
Staart: Vouw de staart dubbel, de goede kanten op elkaar en naai de buitenrand
op elkaar, laat de bovenkant open en laat volgens de patroontekens een splitje open.
Stik de staart op één achterkant, naai de middenachternaad van de achterkanten en
strijk de naad open.
Romp: Speld de voor - en achterkant met de goede kanten op elkaar en naai de
zijnaden; de armen zitten tussen de delen. Speld en naai de voor - en achterkant van
de romp aan de onderkant van de romp, de goede kanten op elkaar (leg daarbij de
naden van de romp bij de patroontekens van de onderkant van de romp); de benen
zitten tussen de delen. Keer de romp naar de goede kant.
Hoofd: Speld de delen van de achterkant van de kop met de goede kanten op elkaar
en naai de middenachternaad. Naai de figuurnaden in de achterkant van de kop. Stik
de oren tussen de patroontekens op de achterkant van de kop, de achterkant van
het oor op de goede kant van de achterkant van de kop. Naai de naad van de snuit
in het gezicht. Speld het gezicht op de achterkant van de kop, de goede kanten op
elkaar en naai de ronde naad; de hals blijft open. Keer de kop naar de goede kant.
In elkaar naaien: Vul de armen, de benen en de staart totdat ze helemaal vol zijn.
Sluit de splitjes met de hand. Vul de romp en de kop totdat ze vol zijn. Doe de hals-
naad van de kop in de romp, vouw de halsnaad van de romp naar de binnenkant en
naai de kop vast. Naai de naad met de hand met kleine steken dicht naast elkaar.
Afwerken: Rijg een rimpeldraad in de rand van het neusje en trek de draad strakker
zodat de naad bij het rimpelen naar binnen gaat. Vorm het neusje tot een bolletje
en naai het vast. Borduur de ogen volgens de patroontekens met zwart garen met
kruissteken.
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MUTS en BROEKJE voor de muis

BENODIGDE MATERIALEN

-lapje gestreept interlock
-lapje zwarte ribtricot

PATROONDELEN  aantal

Muts
1 voorpand muts 1
2 achterpand muts 1
3 bies 1

Broekje
4 voorbeen 2
5 bovenkant achterbeen 2
6 onderkant achterbeen 2
7 tailleband 1

KNIPPEN
Trek de patroondelen over van het patroonblad. De
patroondelen zijn inclusief 1 cm naad.
Muts: Knip de mutsdelen uit gestreept interlock en knip
de bies uit zwarte ribtricot zoals aangegeven in de
patroondelenlijst.
Broekje: Knip de pijpen uit gestreept interlock en knip
de tailleband uit zwarte ribtricot zoals aangegeven in de
patroondelenlijst. Let op de draadrichting van de benen!

WERKBESCHRIJVING
Muts: Werk de mutsdelen af met een zigzagsteek. Speld
de mutsdelen met de goede kanten op elkaar en naai
de kruinnaad met een rechte steek; laat tussen de pa-
troontekens splitjes open voor de oren van de muis.
Sluit de bies tot een cirkel. Speld en naai de bies aan de
onderkant van de muts, de goede kanten op elkaar. Vouw
de bies in drieën en stik de bies aan de goede kant met
een tweelingnaald; knip de overtollige stof aan de binnen-
kant af.
Vouw de naden van de splitjes voor de oren naar de
binnenkant en naai de zoompjes met de hand. Naai vol-
gens de patroontekens een rimpeldraad in het puntje
van de muts; trek de draad strakker en werk de uiteinden
van de draad nauwkeurig weg.
Broekje: Werk de broekdelen af met een zigzagsteek
en naai de naden met een rechte steek. Speld en naai de
bovenkanten van de achterbenen aan de onderkanten.
Naai de binnenbeennaden. Naai de kruisnaad; laat tussen
de patroontekens aan de achterkant een splitje open
voor de staart van de muis. Vouw de naden van het splitje
naar de binnenkant en stik het split rondom door. Naai
de zijnaden.
Sluit de tailleband tot een cirkel. Speld en naai de tailleband
aan de bovenkant van de broek, de goede kanten op el-
kaar. Vouw de tailleband in drieën en stik de tailleband
aan de goede kant met een tweelingnaald; knip de over-
tollige stof aan de binnenkant af. Naai de zoom in de
pijpen.
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Mouse  -  H i i r i  -Muis  -
Maus  -  Mus
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UPPER PANTS BACK -
TAKALAHKEEN

 YLÄOSA -
BOVENKANT

ACHTERBEEN -
OBERES RÜCKW.
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BAKBYXANS
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LOWER BACK-LEG PANEL -
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PANTS FRONT -
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VOORBEEN -
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FRAMBYXA

Pants  -  Housut  -  Hose  -  Broek je  -  Byxa
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HAT BACK -
PIPON TAKAKPL -
ACHTERPAND
MUTS - RÜCKW.
MÜTZENTEIL -
MÖSSANS
BAKSTYCKE
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