Haarspeld bloem

Deze fleurige bloem is leuk als haarclip of als broche. Eenvoudig te maken en aan te passen aan
je outfit. Deze bloem droeg ik als haarversiering naar een zomerse bruiloft.
Lees eerst het patroon goed door en knip alle delen zonder naad uit
het vilt. Festonneren gebeurt met één draadje splijtzijde. Veel
knutselplezier!
Knip de donkerpaarse rechthoek in op de lijntjes. Neem dan een
viltkraal van ongeveer anderhalve cm en wikkel de paarse rechthoek er omheen. Zet alleen
a-b vast, de rest van de bloemblaadjes blijven los. Steek hiervoor telkens door zowel het
paarse vilt als de wolbal heen. Steek heen en weer en zet vast met wat stevige knoopjes.
Neem dan het roodpaarse lapje en doe hetzelfde. Deze bloem-blaadjes zijn wat groter en
steken net boven de donkerpaarse uit (zie foto’s linksonder).
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De kern van de bloem is nu af. Neem dan de rode
bloemblaadjes en zet deze stuk voor stuk vast aan
het roodpaarse vilt. Steek ook af en toe door de
hele basis van de bloem heen, zodat alles één
geheel wordt en de blaadje goed vastzitten. De
onderkant is straks toch niet meer zichtbaar. De
rode bloemblaadjes mogen wat overlappen en
steken net voorbij het paarse vilt uit.
Doe dan hetzelfde met de grotere oranje
bloemblaadjes. Ook deze mogen wat overlappen.
Je kunt ervoor kiezen om deze blaadjes met kleine
steekjes oranje garen vast te zetten, maar je zou ook een lijmpistool kunnen gebruiken. Op
die manier zie je geen steekjes aan de onderkant van je bloem. Zet dan als laatste het
haarclipje vast aan de onderkant van je bloem met kleine steekjes bijpassend garen. Vouw
de bloemblaadjes wat in model. Je viltbloem is af!
Heb je vragen over dit pakketje of wil je een foto
laten zien van je creatie, mail dan naar
info@hetuilenhuis.nl
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