Moeilijkheidsgraad: makkelijk



Benodigde tijd:

ca. 1 uur
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Materiaal:

 knutselvilt rood, groen en paars
 bijpassende kleur houten kralen 6 mm
 vulwatten, zaag

 chenilledraad
 pluster pen geel
 houten bal Ø 15 mm met gat

Werkwijze:

met behulp van het sjabloon het lijfje, de puntmuts en de bloemkraag
1. Breng
over op het vilt. Knip de delen uit. Naai de puntmuts aan elkaar met naaigaren. Als je je kabouter later op wilt hangen, moet je de lus meteen aan de
puntmuts naaien. Omzoom het lijfje van het elfje helemaal rondom met de
rijgsteek (van boven naar beneden). Trek de draad dan zo aan dat de rand
omkrult en er een zakje ontstaat. Vul het met watten, trek het goed dicht en
naai het met een paar steken dicht. Laat de draad hangen.
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het bovenste deel van het lichaam heb je 2 stukken chenilledraad
2. Voor
van 5 cm nodig. Vorm ze volgens de afbeelding en lijm ze in het onderste

deel van het lichaam. Naai met twee lussen over de armen om ze vast te
zetten. Doe de bloemkraag om, breng wat lijm met de tandenstoker in
het gat van de houten bal aan en plak hem op de hals. Herhaal hetzelfde
met de kralen voor de armen. Smeer wat lijm op de hoofdbal en plak er
de kaboutermuts op. Zaag voor de neus een houten kraal doormidden
en plak hem vast. Breng tot slot met een pluster pen nog wat gele stippen op het onderste deel van het lichaam aan.

puntmuts

onderlichaam

bloemkraag

chenilledraadstukken
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