Voorjaarsvogel door VANMARIEKE
Patroon en Werkwijze

Wat heb je nodig:
* Het vogelpatroon.
* 1 stuk katoen of vilt van ± 14x32cm.
* Stukje wit vilt van 2x4cm voor de ogen.
* Stukje zwart vilt van 3x1,5cm voor de
pupillen.
* Lint of koord van ± 15 cm voor de lus.
* Vulmateriaal.
* Naald, draad, schaar.
* Naaimachine.
* Borduurgaren, lint, knoopjes etc. als je je
vogel wilt gaan versieren.
* Karton.
Als je van plan bent om meerdere vogels
te gaan maken kun je het patroon overnemen op een stuk karton. Dit knip je uit en
dan kun je met dit sjabloon gemakkelijk
en snel veel vogels op je stof(fen) tekenen.
Hoe maak je de vogels:
* Vouw de stof dubbel, zodat je een stuk
hebt van 14x16cm, zet de stof ergens in
het midden vast met een speld.
* Trek het vogelpatroon over op je stof en
knip het uit.
* Trek de ogen en de pupillen over op het
vilt (2 van elk).
* Naai de ogen met de hand vast op de
stof (zie patroon voor positie). Naai
daarna de pupillen vast op de ogen.
* Versier je vogel met lint, knoopjes, vilt
als je dit leuk vindt..
* Zet de lus vast met een speld (lus naar
binnen gericht) aan de bonvenkant van
de vogel.
* Speld de stoffen aan elkaar vast (goede
kanten aan de binnenkant). Stik de vogel
langs de kanten vast, maar laat ongeveer
2 cm aan de buikzijde open, zodat je de
vogel kunt keren.
* Keer de vogel.
* Vul de vogel tot de gewenste dikte.
* Naai de buik dicht met een blinde
steek.
* Klaar is je vogel!

Dit patroon is inclusief 0,75 cm naadtoeslag.
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