HANDLEIDING VILTEN HANDPOPPEN

WAT HEB JE NODIG VOOR VOGEL LUIGI?
Geel, oranje en bruin vilt voor 2 x lijf, 6 x veertjes, 1 snavel en 2 oogjes

PATROONDELEN UITKNIPPEN
Knip de patroondelen zo netjes mogelijk uit (zie onderaan document). Het project wordt niet omgekeerd,
waardoor de geknipte kanten zichtbaar zijn bij het eindresultaat. Tip: Speld het sjabloon van het lijf op twee
stukken vilt en knip het uit. Knip de andere onderdelen uit een klein stukje vilt in de bijpassende kleur.

ZO MAAKT U DE HANDPOP:




Naai eerst de snavel en oogjes op de voorkant van het lijf van de vogel. Je kan er ook voor kiezen om ze
er nadien met textiellijm op te kleven. Dat is eenvoudiger.
Naai 3 X 2 veertjes aan elkaar.
Naai de lijfjes samen met de veertjes aan elkaar. Probeer hierbij de vorm van de vleugels te volgen.

WAT HEB JE NODIG VOOR GIOVANNI BOSCO, MAMMA MARGHERITA, BARTOLOMEO GARRELI EN
DON BOSCO?
Rood, paars, roos, vleeskleurig, bruin, zwart en wit vilt
Voor elke handpop = 2 x lijf, 4 x handen, 1 x voorkant gezicht (met oren), 1 x achterkant gezicht, 1 voorkant
haar, 1 x achterkant haar, 2 oogjes en 1 mond

PATROONDELEN UITKNIPPEN
Knip de patroondelen zo netjes mogelijk uit (zie onderaan document). Het project wordt niet omgekeerd,
waardoor de geknipte kanten zichtbaar zijn bij het eindresultaat. Tip: Speld het sjabloon van het lijf op twee

stukken vilt en knip het uit. Voor de handen doe je hetzelfde (2x). Speld alle andere onderdelen vast op een
enkel vel vilt in de bijpassende kleur en knip eveneens uit.

ZO MAAKT U DE HANDPOP:







Naai eerst de handen en het hoofd aan het lijf. Zorg dat voor- en achterkant goed overeenkomen want
in een volgende stap naai je ze aan elkaar. Het schortje van mamma Margherita mag je in deze stap ook
zeker niet vergeten!
Wij gebruikten voor alles een lichte kleur van stikzijde, waardoor we niet van kleur hoefden te
veranderen. Enkel bij Don Bosco gebruikten we voor zijn kleed zwarte stikzijde. Je kan de zichtbare
stikzijde eventueel nadien nog bijkleuren.
Naai daarna beide delen samen door de omtrek zo goed mogelijk te volgen. Zorg dat je met je vingers
nog in de handen en het hoofd kan.
Kleef het haar op het hoofd met textiellijm. Zorg dat de haarstukjes iets boven het hoofd uitkomen
zodat je ze mooi op elkaar kan kleven (druk goed aan) en er geen stukje hoofdhuid tussen het vilt
zichtbaar is. Als ze niet precies passen is dat niet erg want je kan ze altijd bovenaan een klein beetje wat
bijknippen voor een mooiere vorm. De sjablonen zijn ruim getekend.
Kleef als allerlaatste de ogen en de mond op het gezicht.

