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Benodigd materiaal:
vilt in licht- en donkerbruin
huidskleur
rood, geel en groen
naald & draad

Benodigd gereedschap:
schaar
stift

Klanten upload van mevrouw Rosemarie Nagelhofer.

Teken op licht- en donkerbruin vilt elk twee cirkels met een diame-
ter van ongeveer 10 cm.

Knip alle vier de cirkels 5 mm groter uit.

Speld steeds een licht- en een donkerbruine cirkel rechts op 
rechts op elkaar en naai met overlocksteken vast. Laat ongeveer 5 

cm open.

Stulp beide delen om en laat de naald hangen.

vulwatten
borduurnaald
lijm

Broodje van vilt
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Klanten upload van mevrouw Rosemarie Nagelhofer.

Naai de resterende naad bij beide delen met een slipsteek (= klei-
ne overlocksteken) dicht.

Voor het „plakje worst“ teken je een cirkel van 10 cm in diameter 
op het huidgekleurde vilt.

Knip het „plakje worst“ uit en knip uit resten van het licht- en 
donkerbruine vilt de „hamstukken“ uit.

Vul beide delen met watten of iets dergelijks.

Broodje van vilt
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Klanten upload van mevrouw Rosemarie Nagelhofer.

Teken het patroon van een stuk tomaat met zwarte viltstift op.

Teken de vorm van een blaadje sla op groen vilt en knip deze weer 
uit.

Met een zwarte viltstift teken je weer de contouren van een 
blaadje sla op het vilt.

Voor de plakjes tomaat teken je op een rood stuk vilt de vorm van 
plakjes tomaat en knipt deze uit.

Lijm de stukjes ham op je „plakje worst”.

Broodje van vilt
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Stapel de stukken op elkaar: onderste deel van het broodje, sla, 
worst, kaas gevouwen en schijfjes tomaat.

Teken op het bovenste deel van het broodje de strepen van het 
broodje (zie afbeelding).

Plaats de bovenkant van het broodje erop en naai in het midden 
door alle lagen van het broodje de delen aan elkaar vast. 

Teken gaten op het plakje kaas en kleur deze met een zwarte stift in.

Voor de „kaas“ knip je uit geel vilt een rechthoek uit en rond de 
hoeken af.

Broodje van vilt


