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AN012 Blije bijen

Deze schattige blije bijen brengen meteen de lente in je huis. Samen met de honingelfjes
vliegen ze maar wat graag van bloem tot bloem. Het pakket is compleet om 3 bijtjes en 3
elfjes te maken.
De 2 kleine bijtjes zijn ca. 8 cm lang en de grote bij is ca. 11 cm lang.

AN015Tortelduif

Dit verliefde stelletje heeft wel een heel speciaal vervoersmiddel gevonden. De grote
tortelduif is maar wat blij om deze twee liefjes naar de zevende hemel te laten zweven.
Beiden houden zich stevig vast, zodat ze knus blijven zitten. Het jongetje draagt een rood
pakje en een zwarte hoed, het meisje een roze pakje en roze zomerhoed. Beiden hebben
een hartvormig kraagje. Een heerlijk, romantisch stel.
De tortelduif is ca 12 cm lang en 8 cm hoog.
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AN016 Imbolc’s Bungel Baby’s

Deze lieve Bungel Baby’s zitten nog veilig verstopt in hun boontjes. Langzaamaan scheurt
ieder boontje open en komen de baby’s eruit. Zijn het geen schatjes? Ook leuk als
kraamcadeau!
De baby’s zijn ca. 6 cm lang. Er zit genoeg materiaal in het pakketje om er 3 te maken.
AN 017 Hazelijntjes

De hazelijntjes zijn drie vrolijke konijnenzusjes die ieder jaar het paasfeest aankondigen. Op
hun fleurige jurkjes staan drie lentetafereeltjes afgebeeld: de kip en het ei, de bomen die
weer blaadjes krijgen en bloeiende bloemen. De zusjes vrolijken iedere paastak op.
De hazelijntjes zijn ca. 6 cm lang. Er zit genoeg materiaal in het pakketje om er 3 te maken.
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AN018 Familie Imbolc

Familie Imbolc is een gedetailleerd pakket met materiaal voor het hele gezin. Het hoort bij
Imbolc: de tijd tussen winter en lente wanneer het nieuwe leven nog diep in de aarde
sluimert.
Het tafereeltje is ca 13 cm lang en 10 cm hoog.

AN019 Paasfamilie

Paasfamilie is een gedetailleerd pakket met materiaal voor het hele gezin. Dit gezellige
gezin staat op het punt om van de eerste lentedag te gaan genieten.
Het tafereeltje is ca 15 cm lang en 10 cm hoog.
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AN020 Familie Beltane

Familie Beltane is een gedetailleerd pakket met materiaal voor het hele gezin. Dit gezellige
gezin geniet van alles wat de lente te bieden heeft.
Het tafereeltje is ca 15 cm lang en 18 cm hoog.
AN021 Familie aan Zee

Familie aan Zee is een gedetailleerd pakket met materiaal voor het hele gezin. Dit gezellige
gezin staat op het punt om van een dagje zee te gaan genieten.
Het tafereeltje is ca 15 cm lang en 10 cm hoog.
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AN022 Rood/wit/blauw

Rood, wit en blauw zijn de kleuren van de Nederlandse vlag, maar oranje is eigenlijk nog
meer de nationale kleur. Deze kleuren zie je ieder jaar met Koning(inne/s)dag op straat
verschijnen, maar ook tijdens het EK en WK zijn deze kleuren niet uit Nederland weg te
denken.
Het tafereeltje is ca 18 cm lang en 12 cm hoog.
AN023 ’t Boerinneke

Een leuk pakketje voor op de paas- of lentetafel, maar het boerentafereeltje kan eigenlijk
het hele jaar blijven staan.
Het tafereeltje is ca 15 cm lang en 10 cm hoog.
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AN024 Bloemklimmertjes
De meeste bloemen hebben blaadjes aan hun steel, maar
niet dit bloemetje. Als je goed kijkt zie je twee kleine
klimmertjes langs de stengel omhoog klimmen. Wat
zouden die nou gaan doen? Het zijn de bloemklimmertjes
die ieder jaar rond mei uit hun winterslaap komen en alle
bloemblaadjes verven in de prachtigste kleuren. Weldra
zullen alle weiden, bossen en tuinen in een prachtige
kleurenzee veranderen.
De bloem is ca 22 cm hoog.

AN025 Zwarte Pietjes
Zes leuke kleine Pietjes,
met Sint mee op de boot,
Komen aan in Nederland,
met snoep en pepernoot.
Boekenpiet houdt bij,
welke kindjes lief zijn geweest,
Voor Cadeautjespiet is elke dag,
al een klein beetje feest.
Wortelpiet zorgt voor het paard,
met wortels en wat hooi,
Letterpiet past op de rijmpjes,
schrijven kan hij zo mooi.
Stafpiet draagt elke dag,
de staf van Sinterklaas,
Zakpiet heeft snoep genoeg,
Maar mag niet zoveel helaas.
Met zessen regelen zij al,
wat Sinterklaas hen vraagt,
Hang ze ergens op in huis,
dat vinden ze zeer geslaagd!
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AN026 Roze Lint Liefjes

Deze Roze Lint Liefjes staan ieder voor een ander (vrouwen)symbool. De liefjes hebben
allemaal een andere kleur haar en staan voor onze oma’s, moeders en dochters die door
borstkanker zijn overleden. Maar ook voor onze zusters, collega’s en vriendinnen die deze
ziekte hebben verslagen of er nog steeds tegen vechten. Deze Lint Liefjes brengen vreugde,
hoop en troost wanneer nodig, ze peppen je op en geven je nieuwe energie. Ze zijn leuk om
cadeau te geven, maar ook om gewoon op te hangen en af en toe eens bij stil te staan.
Er zit voldoende materiaal in het pakket om vijf Liefjes te maken.

AN027 Weervrouwtjes

Deze weervrouwtjes staan voor de gure wind, voor sneeuw en ijs, voor bliksem en donder
voor regen en zon. In Nederland kennen we veel verschillende soorten weer en allemaal
hebben ze wel iets. Lekker schaatsen of sneeuwballen gooien wanneer het
winterwolkvrouwtje regeert bijvoorbeeld. Of van achter het raam kijken naar het
bliksemvrouwtje dat de lucht verlicht, duimen dat het nog even droog blijft bij de
wolkenvrouw of heerlijk genieten van de warme stralen van het zonnevrouwtje. En hoewel
het regenbuivrouwtje misschien het minst geliefd is, zorgt zij wel voor vruchtbare aarde en
ach, soms is het wel eens heerlijk verfrissend om je paraplu thuis te laten en te genieten van
die grote druppels!
Er zit genoeg materiaal in het pakket om er 5 te maken.
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AN028 Familie Kerkuil + lentekleding

Maak kennis met de familie kerkuil: vader Teun, moeder Thelma en hun twee uilenkindjes
Toby en Tibby. Vader en moeder kwamen elkaar jaren terug tegen tijdens een lentefeest en
werden op slag verliefd. Na vele reizen begon het bij Thelma toch te kriebelen: het werd tijd
om een liefdesnest te gaan bouwen. Niet veel later kwam baby Toby en precies een jaar
later werd kleine Tibby geboren. Het gezin is nu compleet en trekt er regelmatig op uit.
Lekker de natuur in of samen klussen aan hun nieuwe huis.
De ouderuilen zijn ca 9 cm hoog en de kleintjes ca 6 cm.
AN029 Thelma’s handwerken met alpacawol

Thelma vindt het heerlijk om uren te handwerken en haar eigen wol kunnen spinnen was al
jaren een droom. Door de twee alpaca’s in het voorjaar te scheren, kan ze elk jaar een mooie
hoeveelheid wol krijgen. Van de wol maakt ze draden door ze te spinnen op haar spinnewiel
en daarna kan ze er prachtige kleden van maken op haar weefgetouw. Wat een heerlijke
bezigheden voor een uil die geen genoeg kan krijgen van wol en handwerken.
Zelf een viltnaald toevoegen.
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AN030+AN031 Kerk

Deze mooie, grote kerk is gemaakt door vader Uil voor zijn familie, maar is ook erg leuk om
zelf te maken voor de seizoenstafel. De kerk heeft prachtige grijze kozijnen en in de toren
zit een rond kerkraampje. De toren is aan de bovenkant open en heeft een prachtig
lichtblauw dak. Ook op de rest van de kerk zit een lichtblauw dak. De deur is gemaakt van
bruin vilt en voorzien van stevige scharnieren. Je kunt ervoor kiezen om de kerk helemaal
dicht te maken, maar hij is ook geschikt om aan één kant open te laten zodat er mee
gespeeld kan worden. Een mooie aanwinst voor de seizoenstafel.
De kerk is ca. 35 cm lang en de punt van de kerktoren is 33 cm hoog.
Verkrijgbaar als patroonblad met materialenlijst (AN030) en als compleet pakket (AN031).
AN032 Teun’s gereedschap

Teun is maar wat dol op klussen, zeker als hij dat voor zijn Uilengezin kan doen. Met zijn
stevige helm en heuse ‘toolbelt’ kan hij flink aan de slag. Zijn gereedschapsgordel is
voorzien van een zaag, hamer, winkelhaak, schroevendraaier en een moersleutel.
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AN033 Hippe Heksjes

Deze drie hippe heksjes zijn de hele nacht op pad. Ze trekken hun leukste jurkjes aan en
vliegen weg op hun bezemsteel. Ze zijn jong, vrolijk en kunnen toveren. Maar bezemsteel
rijden moeten ze nog een beetje leren….
Genoeg materiaal om er 3 te maken. De heksjes zijn ca. 9 cm groot.
AN034 Herfstfamilie

Herfstfamilie is een gedetailleerd pakket met materiaal voor het hele gezin. Deze gezellige
familie is er klaar voor om een heerlijke herfstwandeling door het bos te gaan maken.
Het tafereeltje is ca 14 cm lang en 11 cm hoog.
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AN035 Kersthondjes

Deze schattige kersthondjes kunnen voor een vrolijk kerstfeest eigenlijk niet ontbreken. Ze
vrolijken je kerstboom op, maar blaffen ook gezellig mee op de kersttafel. Natuurlijk zijn ze
erg leuk om cadeau te doen. De hondjes hebben elk een andere kleur bruin en hebben een
geruit lintje op hun rug. De mutsjes zijn gemaakt van zacht fleece en lontwol. Genoeg
materiaal om er 3 te maken. Van neus tot staart ca 7 cm lang.
AN036 Sinterklaaslabels

Je sinterklaascadeautjes worden extra leuk met deze vilten sintlabels. Door de verschillende
lagen vilt, lijken de figuurtjes 3D. Op de achterkant kun je de naam borduren of schrijven
met een textielstift. Eigenlijk zijn de labels al een cadeautje op zich.
Genoeg materiaal om er 5 te maken. De labels zijn 8, 6,5 en 5,5 cm lang.
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AN037 Kerstlabels

Je kerstcadeautjes worden extra leuk met deze vilten kerstlabels. Door de verschillende
lagen vilt, lijken de figuurtjes 3D. Op de achterkant kun je de naam borduren of schrijven
met een textielstift. Eigenlijk zijn de labels al een cadeautje op zich.
Genoeg materiaal om er 5 te maken. De labels zijn 8, 6,5 en 5,5 cm lang.
AN038 Uilenfamilie Halloween

Halloween is een van de favoriete feestdagen van de familie Uil. Ook dit jaar heeft moeder
Thelma weer prachtige kostuums gemaakt. Ze draagt zelf een prachtige heksenjurk.
Dochter Tibby heeft ook een heksenjurkje aan met een heksenhoed. Zoon Toby wilde perse
een spook zijn en heeft een doorschijnende spookoutfit aan. Vader Teun heeft zijn
vampiervleugels om. Het pakket bevat ook materiaal om de pompoenen en pompoentasjes
te maken. De ouderuilen zijn ca 9 cm hoog en de kleintjes ca 6 cm.
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AN039 Uilenfamilie Koningsdag

Met koningsdag trekt de familie Uil erop uit om zelfgebakken donuts te verkopen. Moeder
Thelma heeft mooie oranje kleding gemaakt en wat extra petjes voor Toby om te verkopen.
Samen met Tibby voorziet ze alle donuts van glazuur. Inclusief alle materialen om de familie
Uil te maken, de oranje outfits, het verkoopbord, het oranje kleed en 2 petjes.
AN040 Cadeaulabels

Je verjaardagscadeautjes worden extra leuk met deze vilten cadeaulabels. Door de
verschillende lagen vilt, lijken de figuurtjes 3D. Op de achterkant kun je de naam borduren
of schrijven met een textielstift. Eigenlijk zijn de labels al een cadeautje op zich.
Genoeg materiaal om er 5 te maken. De labels zijn 8, 6,5 en 5,5 cm lang.
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AN041 Paaslabels

Je paascadeautjes worden extra leuk met deze vilten paaslabels. Door de verschillende
lagen vilt, lijken de figuurtjes 3D. Op de achterkant kun je de naam borduren of schrijven
met een textielstift. Eigenlijk zijn de labels al een cadeautje op zich. Ook leuk om in de
Paastak te hangen of als naambordjes op de Paastafel.
Genoeg materiaal om er 5 te maken. De labels zijn 8, 6,5 en 5,5 cm lang.
AN042+43+44

Deze vrolijke teckeltjes zijn gemaakt van vilt. Teckels zijn vrolijke hondjes, met hun lange
lijfje en korte pootjes. Niet voor niets vertederen ze veel mensen met hun schattige uiterlijk.
Voor dit patroon heeft mijn teckel Nomi model gestaan. De teckels meten van neus tot
staart 22 cm en zijn 9 cm hoog. Ze zijn te koop in verschillende bruin- (42), blauw- (43) en
rozetinten (44). Ook leuk als kraamcadeautje!

©Atelier het Uilenhuis

AN042

AN043

AN044
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AN045 Hippe huisjes – Zomerlaan 1

Dit hippe huisje zit vol zomerse tafereeltjes. Zo staat er een grote boom met groene
blaadjes, is er een fontein met helderblauw water en bloeien gele bloemen. Ook zijn drie
vogeltjes rondom het huis te vinden. Zo vliegen er twee op een vogelhuisje af en zit er
eentje even uit te rusten op de gieter. Het huisje zelf heeft een gele deur, gele kozijnen en
een geel dakje.
AN046 Hippe huisjes – Zomerlaan 2

Dit hippe zomerhuis doet denken aan de hippietijd. Het heeft een felroze dakje, oranje
kozijnen en is versierd met roze pailletten en mooie ruitjesstoffen. Het hartje boven de deur
maakt dit vrolijke huisje helemaal af.
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AN047 Olijke octopussen

Met dit pakketje maak je deze drie olijke octopussen. Ze hebben elk een ander kleurtje en
kunnen voorzien worden van een lintje. Leuk om neer te zetten of op te hangen. Leuk in
combinatie met de zomerzeedieren.
AN048 Zomerzeedieren

Deze zomerzeedieren vrolijken elke kamer op en brengen je meteen in zomersfeer. De
reddingsboei wordt bevolkt door een rog, zeepaardje, krab, octopus en maanvis. Ook leuk
met de olijke octopussen. Incl. lintje om het tafereeltje op te hangen.
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AN049 De bloemetjes en de bijtjes

Een gesprek over ‘de bloemetjes en de bijtjes’ kan zomaar op gang komen door dit leuke
pakketje. Over de zomer, de zon en misschien wel de liefde… Het pakketje bestaat uit
materiaal om 3 bijtjes, een lieveheersbeestje, 2 bloemetjes en 3 blaadjes te maken. Leuk om
op te hangen aan een tak, als slinger of op cadeautjes. Excl. tak.

AN050 Piraatuil

Jack de Piraatuil is de stoerste uil die bekend is. Hij heeft een lapje voor zijn oog en draagt
en echte zeerovershoed op zijn hoofd. Zonder zijn zwaard zul je deze dappere uil nooit zien.
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AN051 Regenbooguil

Iris is een regenbooguil. Ze heeft een staf met prachtig gekleurde linten en draagt zelf een
regenboogjurk. Eigenlijk is Iris een fee, die kleur brengt bij alle mensen.
AN052 Uilenbruiloft

Voor de uilenbruiloft loopt het hele uilendorp uit. Wat zien ze er toch prachtig uit. De
bruidegom met een strik en een mooie, hoge hoed. En de bruid heeft een prachtig witte jurk
aan, versierd met lint en kraaltjes. Op haar hoofd draagt ze een lange kanten sleep. Het
bosje roze bloemen dat de bruidegom voor haar meenam, maakt het geheel af. Leuk om te
maken voor een bruiloft.
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AN053 Taartjes bakken met mama uil

Wie kan er nou lekkerdere taartjes bakken dan mama? Kleine uil Tibby vindt het maar wat
leuk om te helpen in de keuken. Lekker kliederen met glazuur en stiekem proeven van het
beslag. Samen maken ze heerlijke taarten en cakerollen. De chocoladetaart is favoriet.
Uitgebreid pakket incl. materiaal om de uilen, het tafeltje, de glazuurspuit, 2 taarten, 2
cakerollen en 2 taartpunten te maken.
AN054 Geboortelabels

Je cadeaus voor de baby worden extra leuk met deze vilten geboortelabels. Door de
verschillende lagen vilt, lijken de figuurtjes 3D. Op de achterkant kun je de naam borduren
of schrijven met een textielstift. Genoeg materiaal om er 6 te maken.
Er zit extra roze/blauw vilt in het pakketje, zodat je bij de speen, moeder met baby en de
ooievaar kunt kiezen of je roze of blauw wilt gebruiken. De labels zijn 8, 6,5 en 5,5 cm lang.
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AN055 Trouwlabels

Je cadeaus voor het bruidspaar worden extra leuk met deze vilten trouwlabels. Door de
verschillende lagen vilt, lijken de figuurtjes 3D. Op de achterkant kun je de naam borduren
of schrijven met een textielstift. Ook leuk om mee te geven als bedankje na de bruiloft.
Genoeg materiaal om er 6 te maken. De labels zijn 8, 6,5 en 5,5 cm lang.

AN056 Boomhuisje met paddenstoeldametjes

Deze vrolijke paddenstoelpopjes hebben een heerlijk huis in een boom. Ze hebben een
paddenstoelhoedje op en hebben groene vleugels waarmee ze door het bos vliegen. Het
huisje is ca 10 cm hoog.
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AN057 Zwammen Zusjes

Deze leuke zwammenzusjes zitten ontspannen op een boomstam. De boomstam is
begroeid met allerlei paddenstoelen: twee glimmerinktzwammen, een elfenbankje en een
peperboleet. Het tafereeltje kun je op de seizoenstafel zetten of met twee touwtjes
ophangen. Het tafereel is 18 cm lang en ca 14 cm hoog. Alleen nog keukenrolkarton nodig.
AN058 Driehoek Dwergjes

Wie had gedacht dat geometrische vormen en gnomen samengaan? Deze driehoekdwergjes laten zien dat het prima kan! Ze zijn niet moeilijk te maken, maar wel erg leuk om
op de seizoenstafel neer te zetten. Met een draadje door de muts kun je ze ook leuk
ophangen. De dwergjes zijn ca 9 cm hoog.
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AN059 Kerststalboom

De kerstgroep is deze keer niet samengekomen in een stal, maar in een heuse kerstboom.
Bovenin vinden we de engel, die neerkijkt op alle anderen. In het midden zien we Maria en
Josef, met in de kribbe de kleine Jezus. In het onderste vlak vinden we de drie koningen met
hun geschenken en een herder met zijn schaapje. Het tafereel is ca. 17 hoog.
AN060 Kerstteckel

Dit vrolijke Kerst-teckeltje is gemaakt van vilt. Teckels zijn vrolijke hondjes. Niet voor niets
vertederen ze veel mensen met hun schattige uiterlijk. Deze teckel heeft een geruit lintje
om als halsband met een belletje eraan. Ze heeft een rode kerstmuts op en een rode knoop
als neus. De teckel meet van neus tot staart 22 cm en is 9 cm hoog.
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AN061 Sneeuwmannetje en -vrouwtje

Dit sneeuwpoppenstel bestaat uit een sneeuwmannetje en sneeuwvrouwtje. Beiden hebben
een bezem vast. Het mannetje draagt een hoed en het vrouwtje een muts. De wortel als
neus maakt echte sneeuwpoppen van hen. Ze zijn ca. 11 cm groot en eenvoudig te maken.
AN062 Patroonblad - Uilen Driekoningen

De drie wijzen zijn klaar om hun tocht naar de pasgeboren Jezus te gaan maken. Balthasar
staat hier in het midden. Hij is de oudste koning en draagt een paars gewaad en een
donkerpaarse cape die versierd is met gouddraad. Caspar is de donkere koning. Hij draagt
een groen gewaad met een met goudlint versierde sjerp. Op zijn hoofd heeft hij een
tulband. Melchior draagt een blauw gewaad, versierd met kraaltjes en goudband.
Verkrijgbaar als patroonblad.
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AN063 Sinterklaas-uil

Deze leuke Sinterklaasuil is klaar voor pakjesavond. Sint Uil heeft een flinke, witte baard en
draagt zijn rode mijter met trots. Hij heeft een stoffen onderhemd aan en een rode
tabbaard van vilt versierd met gouddraad. Deze uil is dol op het blij maken van kleine
kinderen en geeft hen graag wat hun hartje begeert.
AN064 Pastel Engeltjes

Deze snoezige engeltjes hebben pastelkleurige jurkjes aan. Ze zijn versierd met lint en
pailletten en op hun rug dragen ze witte vleugels. Ze hebben allemaal stralend witte
haartjes en boven hun hoofd schijnt een aureooltje. Leuk om in de kerstboom te hangen of
als klein cadeautje weg te geven. Ze zijn ca 7 cm hoog.
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AN065 Wenengelen

Deze leuke engelen brengen de liefste wensen naar mensen. Liefde, hoop en vrede zijn
nodig om ieder gelukkig te maken en deze engeltjes wensen je dat zeker toe. Ze zijn ca 12
cm hoog en door de verschillende lagen vilt lijken ze 3D. Je kunt ze ophangen, bijvoorbeeld
in de kerstboom, maar ook als vingerpopjes gebruiken. Leuk als persoonlijk cadeau.
AN066 Labels Beterschap

Je presentje of fruitmand om een zieke geliefde een hart onder de riem te steken wordt
extra leuk met deze vilten labels. Door de verschillende lagen vilt, lijken de figuurtjes 3D. Op
de achterkant kun je de naam borduren of schrijven met een textielstift. Leuk als
opkikkertje voor jong & oud. Je kunt de volgende labels maken: een teddybeer die zijn arm
heeft gebroken, een ziekenhuiszuster die een appel vasthoudt, een ziekenauto, een meisje
in bed, een fruitmand en een (op)kikkertje.
Genoeg materiaal om er 6 te maken. De labels zijn 8, 6,5 en 5,5 cm lang.
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AN067 Pegelpopjes

Deze leuke ijspegeltjes zijn broer en zus. Het broertje is blauwgekleurd met witte haartjes
en het zusje wit met blauwe haartjes. Elke winter, wanneer het flink koud is, komen ze
tevoorschijn en kun je hen zien hangen aan de dakgoten. En als het écht heel koud is, hangt
zo’n klein pegeltje misschien ook wel aan je neus! Ze zijn ca 12 cm groot. Leuk om boven de
wintertafel te hangen.
AN068 Grote Moeder Aarde

Deze mooie moeder aarde is maar liefst 30 cm groot. Ze is gemaakt van verschillende dikke,
zelfgevilte lappen, maar kan natuurlijk ook van kant-en-klaar vilt gemaakt worden. In haar
buik kun je leuke bolpopjes plaatsen, als haar kinderen die wachten tot de winter voorbij is.
Prachtig als middelpunt van de vroege voorjaarstafel! Patroonblad + materiaallijst.
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AN069 Geboortemuis meisje

Dit schattige roze muisje is versierd met een geruit hartje, lintjes en een bloemenknoop.
Leuk, klein pakketje om te maken als geboortecadeautje voor een meisje. Ook leuk voor
Valentijn! Ca. 7 cm hoog.

AN070 Geboortemuis jongen

Dit schattige blauw/groene muisje is versierd met een geruit hartje, lintjes en een knoopje.
Leuk, klein pakketje om te maken als geboortecadeautje voor een jongen. Ook leuk voor
Valentijn! Ca. 7 cm hoog.
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AN071 Schattige schaapjes

Deze schattige schaapjes staan leuk op iedere lentetafel. Ze hebben vier pootjes, twee
oortjes en een snoezig staartje; toch zijn ze anders dan andere schaapjes. Maar zeker niet
minder snoezig! De drie schaapjes bestaan uit verschillende lagen vilt en kunnen prima
blijven staan. De schaapjes zijn ca. 9 cm groot.

AN072 Kabouterslakken

Het is maar goed dat deze kabouters geen haast hebben, want met slakken als
transportmiddel duurt het wel even voor je op je bestemming aankomt. Gelukkig zijn de
slakken wel heel tam en brengen ze de kabouters zonder morren overal heen. Vrolijk
voorjaarspakketje met genoeg materiaal om ze drie slakken en drie kabouters te maken. De
slakjes zijn ca 11 cm lang.
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AN074 Enige egels

Deze enige egels staan leuk op iedere herfsttafel. Ze hebben vier pootjes, twee oortjes en
een stekelig staartje, maar toch zijn ze anders dan andere egels. Maar zeker niet minder
enig! De drie egels bestaan uit verschillende lagen vilt.

AN075 Magical mushrooms

Deze magische mushrooms (paddenstoelen) staan in een sprookjesbos. Ze hebben allerlei
paarstinten en zijn versierd met pailletten. Als je goed kijkt zie je ook wat insecten tussen de
paddenstoelen: een duizendpoot, een spin en een vlindertje. Mooi pakket voor de herfst of
de Halloween-tafel. Het tafereeltje is ca 15 cm hoog.
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AN076 Green man

De groene man komt al eeuwenlang voor in mythen in heel Europa. Hij staat symbool voor
de natuur en zijn vrouwelijke metgezel is moeder aarde. De afbeelding van zijn gezicht met
bladeren zie je terug in veel kerken, vooral in Engeland. Ook zijn er veel pubs die ‘Green
man’ heten en bij verschillende festivals dragen mensen zijn masker. Een prachtige,
decoratieve hanger voor de herfst die je ook gerust de rest van het jaar kunt laten hangen.
AN077 Halloweenkaart

Halloween wordt extra leuk met deze halloweenkaart. Door de verschillende lagen vilt,
lijken de figuurtjes 3D. Op de achterkant kun je een boodschap borduren of schrijven met
een textielstift. Ook leuk om je seizoenstafel mee aan te kleden.
Let op: pakket bij gratis patroonblad
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AN 078 Enige elanden

Deze enige elanden zijn leuk voor de kerst- of wintertafel. Ze hebben vier pootjes, een
gewei en een klein staartje, maar toch zijn ze anders dan andere elanden. Maar zeker niet
minder enig! Als je goed kijkt, zie je dat Rudolf er ook tussen staat. De drie elanden bestaan
uit verschillende lagen vilt.

AN 079 Vrolijke varkentjes

Deze vrolijke varkens zijn leuk om je seizoenstafel te versieren. Ze hebben vier pootjes,
twee oortjes en een klein krulstaartje, maar toch zijn ze anders dan andere varkens. Maar
zeker niet minder vrolijk! De drie varkens bestaan uit verschillende lagen vilt.
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AN 080 Flora Bolline
Flora’s zijn blije bloemenpopjes die elk hun favoriete
bloem hebben. Flora Bolline is de allereerste Flora,
namelijk die van de ontkiemende plantjes. In het
vroege voorjaar komen alle bollen uit de aarde
omhoog, waar ze de winter al slapend doorgebracht
hebben. Bolline is dol op sneeuw en kou, maar zonder
de zon kan ze niet groeien. Haar wollige sjaal houdt
haar warm en haar twee kleine zusjes groeien met haar
mee. Ze is ca.
24 cm hoog.

AN 081 Flora Camellia

Flora’s zijn blije bloemenpopjes die elk hun favoriete bloem hebben. Flora Camellia is dol op
de prachtige wintergroene Camellia Japonica heester, die vanaf laat in de winter bloeit met
grote, rode bloemen. Ze draagt een uitbundige hoed en bijpassende tas. Mooi van allemaal
laagjes vilt die samen doen denken aan deze mooie bloem. Ze is ca. 18 cm hoog.
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AN 082 Flora Madelief

Flora’s zijn blije bloemenpopjes die elk hun favoriete bloem hebben. Madelief is echt een
schatje dat dol is op deze kleine witte bloempjes met hun gele hartje. Ze draagt een mooie
madeliefmuts en heeft in haar armen een madeliefje vast. Is het geen liefje? Ze is ca. 18 cm
hoog.

AN 083 Trekschaapjes

Deze bolle schaapjes doen denken aan de trekeendjes van vroeger. Leuk als speelgoed voor
een Florapop wanneer je een touwtje op de borst vastmaakt. Genoeg materiaal om een
groot en een klein schaapje te maken. De houten kraaltjes zitten natuurlijk ook in het
pakket.
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AN 084 Kippeneierdopjes

Deze fleurige kippetjes dragen hun eieren op hun rug. Leuk als eierdopje op de paastafel.
Genoeg materiaal om er drie te maken.
Let op: dit pakket is ook als gratis patroonblad uitgegeven (je ontvangt wel een compleet
pakket incl. patroon)
AN 085 Bungelschaapjes eierdoppen

Deze blije bungelschaapjes houden je eitjes lekker warm. Dit pakket bevat genoeg
materiaal om drie bungelschaapjes te maken. Incl. kraaltjes maar excl. garen.
Let op: dit pakket is ook als gratis patroonblad uitgegeven (je ontvangt wel een compleet
pakket incl. patroon)
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AN 086 Flora Hortensia roze

Flora’s zijn blije bloemenpopjes die elk hun
favoriete bloem hebben. Flora Hortensia is dol
op de weelderige hortensia’s die elk jaar in de
zomer hun prachtige roze en blauwe bloemen
dragen. Deze mooi Flora’s dragen een hoed van
sprookjesvilt en een versierde rok met sprookjesvilten bloemen.
AN 087 Flora Hortensia blauw
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AN 088 Mariakaart

Deze mooie Maria met Jezus-kaart kun je als kerstkaart sturen, maar staat ook mooi op de
seizoenstafel. Door de verschillende lagen vilt, lijken de figuurtjes 3D. Op de achterkant kun
je een boodschap borduren of schrijven met een textielstift. Je kunt de kaart ook eenvoudig
veranderen in een geboortekaart door de aureooltjes weg te laten en voor andere kleuren te
kiezen. Let op: dit pakket is ook als gratis patroonblad uitgegeven (je ontvangt wel een
compleet pakket incl. patroon)
AN 089 Kerststaldrieluik

Dit mooie kerststaldrieluik laat het bekende verhaal zien van Jozef en Maria die hun kleine
baby Jezus krijgen in de stal. Bovenin de stal zien we de engel en de ster van Bethlehem. Op
het linker zijluik zien we de herder met zijn schaapje en rechts zien we de drie koningen met
hun geschenken. Samen vormen ze een prachtig tafereel dat een aanwinst is voor Kerst.
Door de verschillende lagen vilt, lijken de figuurtjes 3D.
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AU090 Babytrein

Deze schattige dierentrein kun je als geboortelap maken voor je eigen baby, je kleinkind of
vormt een geweldig cadeau voor iedere moeder. Door er een stukje karton tussen te doen,
kun je de dierentrein ook als (grote) kaart gebruiken. Door de verschillende lagen vilt, lijken
de figuurtjes 3D. Op de vilten achterkant kun je een boodschap borduren of schrijven met
een textielstift. De babytrein is 25*10 cm groot. Je kunt het patroon ook als onderdeel van
een grotere geboortelap verwerken.

AU091 Giebel Gansjes

Deze schattige ganzenzusjes zijn dol op kletsen. Zodra ze elkaar zien, staat hun snaveltje
geen seconde stil. Ze kunnen samen overal over praten en giebelen wat af. Elk zusje draagt
een prachtige bonnet die vastzit met een lintje. Leuk pakket voor de paas- en lentetafel.
De gansjes zijn ca. 13 cm hoog.
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AU092 Vijf hartjes

Deze prachtige hartjes zijn
natuurlijk leuk voor Valentijn,
maar ook geweldig als cadeau op
een bruiloft of als geurzakje
gevuld met wat lavendel in de kledingkast. In het pakket zit genoeg
materiaal om ze alle vijf te maken.
Elk hartje meet 8*6 cm. Incl.
parelkraaltjes en 3 kleuren satijnlint.

AU093 De kip en het ei
Iedereen breekt er al eeuwen zijn hoofd over: wat
was er eerder, de kip of het ei? Voor dit leuke
pakketje maakt dat allemaal niks uit: je maakt
gewoon twee kippen en tien eieren. Samen vormen
ze deze twee leuke kip-en-eihangers. Een eenvoudig
en kleurrijk pakketje voor Pasen.
Eén hanger is totaal 25 cm lang. Incl. het vrolijke
rood/witte bakers twine. Leuk in combinatie met de
kippeneierdopjes.
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AU094 Kerststalsokken drie koningen

Deze kerststalsokken kun je net als in Amerika boven de haard hangen en hopen dat de
Kerstman hen vult met wat lekkers. Maar de sokken zijn ook erg leuk om in de kerstboom te
hangen of om bestek in te doen en zo de kersttafel aan te kleden. Natuurlijk kun je ze ook
weggeven en iemand blij maken met een zelfgemaakt kerstcadeautje. Leuk om met kinderen te
maken en hen zo het kerstverhaal te leren. Je kunt de popjes ook los gebruiken als vingerpopjes
of om op een cadeautje te plakken. Dit pakketje bevat genoeg materiaal om de drie koningen
met drie sokken te maken. Elke sok is ca 11 cm hoog.
Deze kerststalsokken waren vorig jaar onderdeel van de ‘felt along’ op mijn facebookpagina,
maar zijn nu alleen nog als pakket verkrijgbaar.
AU095 Kerststalsok herder met schaap, os en ezel

Dit pakketje bevat genoeg materiaal om de herder met schaap, os en ezel en drie sokken te
maken. Elke sok is ca 11 cm hoog.
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AU096 Kerststalsokken Maria & Jezus, Jozef en de engel

Dit pakketje bevat genoeg materiaal om Maria met Jezus, Jozef, de engel en drie sokken te
maken. Elke sok is ca 11 cm hoog.

AU097 Haarspeld bloem

Deze mooi haarspeld droeg ik op mijn bruiloft en is nu
ook als pakket te koop. Hij is gemaakt van ivoorkleurig
en twee tinten groen wolvilt en versierd met een parel
en witte meeldraadjes. Zelf alleen nog de speld en
garen toevoegen. Het totaal is ca 9 cm lang en geschikt
voor een klem of speld van ca 8 cm.
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AU098 Drie corsages

Deze corsages zijn geweldig om te dragen op een bruiloft. De corsage bestaat uit een grote roos
in roze met rood, twee tinten groene blaadjes en twee schattige kleine hortensiabloemetjes.
Het steeltje is versierd met een wit wolballetje. In het pakketje zit genoeg materiaal om er drie
te maken.
AU099 Drie polscorsages

Deze polscorsages zijn prachtig om te dragen op een bruiloft, maar ook heel leuk als armband
voor kinderen. Je kunt ze door het lint eenvoudig op maat maken.
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AU100 Ringenkussen

Dit mooie ringenkussen maakte ik voor onze bruiloft. Door de grote witte en ivoorkleurige
bloem springen de ringen er meteen uit. De rest van het kussen is versierd met applicaties van
hartjes. Door de verschillende lagen vilt ziet het ringenkussen er luxe uit, zonder dat het teveel
afleidt van de ringen. Ook leuk als huwelijkscadeau. Het ringenkussen is 13*13 cm groot.

AU101 Zomerzeehanger
Tijdens onze huwelijksreis op de Azoren
maakten we drie geweldige tochten over
de oceaan, waarbij we 1x zelfs met
dolfijnen mochten zwemmen. Deze
zomerzeehanger is geïnspireerd op de
prachtige kleuren, schelpen en natuurlijk
de dolfijnen die we op de Azoren zagen. De
dolfijnen en schelpjes zijn ook leuk als
sleutelhanger. De totale hanger is ca 40 cm
lang.
Compleet pakket incl. houten kralen,
viltballen en wit/goud bakers twine.
Let op: de zomerzeehanger is ook
uitgegeven als gratis patroonblad.
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AU102 Slaap heksje slaap

Wat is dit kleine heksje moe! Ze heeft de hele avond van Halloween op haar bezem door de
lucht gevlogen en nu ligt ze heerlijk te slapen op de maan. Kat Zwartje zal wel even op haar
bezem passen, zodat ze morgenvroeg samen weer verder kunnen vliegen. Een klein spinnetje
komt even een kijkje nemen.
De maanhanger is incl. de kat 18 cm hoog. Pakket incl. oranje lintjes.
AU103 Heksenhoofdjes

Deze grappige heksenhoofdjes vormen leuke hangers voor Halloween. De heksjes dragen een
zwart met paarse heksenhoed. Je kunt ze ophangen met het bijgeleverde oranje lint.
Eenvoudig pakketje met materiaal om er vier te maken. Ook leuk om met kinderen te maken.
De hoofdjes zijn zonder lint ca 6,5 cm groot.
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AU104 Voel- en ervaarboekje op de boerderij

Dit voel-en-ervaarboekje helpt kinderen om op een speelse manier hun fijne motoriek te
oefenen. Het is geschikt voor kinderen boven de 3 jaar om zelf mee te spelen, maar voor
baby’s en peuters ook heel leuk als voorleesboek. Dan kun je als ouder zelf de vingerpopjes
gebruiken om het verhaal te vertellen of je kind de vingerpopjes geven om vast te houden.
Deze hebben daarom speciaal geen kraaltjes als ogen en bevatten geen kleine losse delen.
Ontdek samen met je kind welk geluid de koe maakt, waar de varkentjes zich verstoppen en
of er al kuikentjes in de eitjes zitten. Het boekje bevat in totaal 8 pagina’s en een omslag.
Ook kun je twee bijpassende vingerpopjes maken: de boer en boerin.
Compleet patroonboekje met uitgebreide beschrijving en patroonbladen, zonder materiaal.
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AU105 Kerststaldoosje

Deze leuke kerstgroep komt samen om baby Jezus te aanschouwen. De drie wijzen komen
vanuit het verre oosten, elk met een passend geschenk. De herder met zijn twee schaapjes
komen vanuit een klein dorpje. In midden zien we de stal, waar de kleine Jezus net is
geboren. Zijn moeder Maria houdt hem stevig vast. De ster wijst iedereen waar ze heen
moeten gaan en de engel houdt daarboven de wacht.
Deze kerstpopjes passen samen precies in het meegeleverde kartonnen kraftdoosje. Het
doosje is 20*5,5 cm groot en 2,2 cm dik, waardoor het door de brievenbus past. Op de
voorkant van het doosje kun je het tafereeltje bevestigen. Geweldig leuk om te maken voor
kerst of om cadeau te doen.
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