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BENODIGDE MATERIALEN
- 25 x 10 cm lapje gebroken wit gemêleerd katoenen 
  plattricot
- stukje tussenvoering, Vlieseline® G 700
- stukje tweezijdig plakbare tussenvoering, Vlieseline® 
  Vliesofix
- stukje scheurbare tussenvoering, Vlieseline® Stikvlies
- drie houten kralen in verschillende maten en kleuren 
  met een groot gat (ø 6 mm, 10 mm en 13 mm)
- 60…70 cm gewaxt katoenen koord, ø 1,5 mm
- garen voor de sierstiksels in de kleur van de stof, 
  Epic no. 80

VOGELKETTING
hoogte vogel 5,7 cm 
en breedte 9,5 cm
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Afbeelding 1

© Copyright
De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet 
toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en reproductie ervan op 
welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens verstaan het 
overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie van het item mogelijk is. Alle rechten voorbehouden.

de lapjes. Leg het patroon van de vogel als mal op de lapjes (leg 
de tekens van het patroon bij de rijgtekens, zie afbeelding 1). 
Naai de omtrek van de vogel twee keer met een rechte steek, 
naai de geknipte opening niet.

Knip het patroon van de vleugel uit als mal. Leg de mal op de 
vogel en leg de bovenkant op het genaaide randstiksel. Naai de 
onderkant van de vleugels langs de rand van de mal. Verwijder 
de rijgtekens. Verwijder de scheurbare tussenvoering 
voorzichtig. Knip de overtollige stof ± 2 mm vanaf de steken-
rand af.

Koord: Controleer de lengte van het koord bij het kind. Steek 
de uiteinden van het koord ± 15 mm in de vogel en naai het 
koord langs de omtrek van het patroon met korte steekjes 
heen en terug vast. Maak zo dicht mogelijk bij de vogel een 
knoop in het koord. Rijg de drie kralen aan het koord en zet ze 
met een tweede knoop vast.

PATROONDELEN
1 vogel
2 vleugel

WERKBESCHRIJVING

Knippen en voorbereiding: Knip uit het plattricot twee 
rechthoekige lapjes van 12 x 10 cm. Knip twee even grote 
stukjes tussenvoering en strijk de tussenvoering op de 
verkeerde kant van de lapjes.

Trek het patroon van de vogel over op de papieren kant van de 
plakbare tussenvoering en knip de vogel langs de omtrek uit. 
Knip in de plakbare tussenvoering bij het patroonteken een 
opening van 6 mm breed en 20 mm diep voor de uiteinden van 
het koord (donker deel op het patroon). Strijk de tussenvoering 
op de verkeerde kant van één lapje. Rijg de tekens van de staart, 
de snavel en de opening voor het koord op de goede kant van 
het lapje, zorg dat de rijgsteken alleen op het plattricot zitten en 
aan de verkeerde kant niet zichtbaar zijn (zie afbeelding 1).

In elkaar naaien: Verwijder de papieren beschermlaag van de 
tussenvoering. Speld de lapjes met de verkeerde kanten op 
elkaar en strijk ze op elkaar. Knip een stukje scheurbare 
tussenvoering van 12 x 10 cm en speld de tussenvoering onder 
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