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Snijd met een hobbymes
ongeveer 3,5 cm af van de
bovenkant van de kegel.

Print het sjabloon uit. De
sjabloon is als PDF
aangehecht onderaan dit idee.
Neem 'de jurk' voor de engel
over op een stuk vilt en knip
het uit.

Lijm het vilt op de kegel en
knip zo nodig bij.

Knip de ster en het hart uit van
de sjabloon. Gebruik de gaten
in het sjabloon om
zilverkleurige stippen direct op
het vilt aan te brengen uit het
3D liner flesje.

Teken het gezicht op de kraal
met een zwarte permanente
stift met een dunne punt.

Bevestig, met een lijmpistool,
de kraal (het hoofd) bovenop
de kegel.
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Lijm de witte boa aan de
bovenkant van de kegel en
aan de onderkant.  Voeg
daarboven nog een rand toe
van decoratief gevlochten lint.
Dit lint kun je ook gebruiken
voor de vlechten in het haar.

Neem een plukje krullend
katoengaren en lijm het op het
hoofd. Begin met de
achterkant. Je kunt het haar in
model brengen door het te
knippen of er twee vlechten in
te maken.
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Deze engelen zijn gemaakt van kegels bedekt met Vivi
Gade Design vilt (Skagen-serie). De hoofden zijn gemaakt
van houten kralen waarop gelaatstrekken zijn getekend.
Het haar is gemaakt van garen en de vleugels van veren.
De stralenkrans is gemaakt van zilveren kralen geregen
op verzilverd draad.

Bevestig de vleugels op de rug
van de engel en de
stralenkrans op het hoofd met
een lijmpistool.

Maak een stralenkrans door
zilveren kraaltjes te rijgen op
een stuk zilverdraad. Sluit
door de uiteinden om elkaar
heen te draaien. Gebruik de
omtrek van de kraal die je voor
het hoofd hebt gebruikt als
leidraad voor de grootte van
de stralenkrans.

Kegel engelen van vilt en veren



Krullend katoen
garen, wit, 100 gr

Decoratief
gevlochten lint, b: 5
mm, zilver, 2 m

Medallion pen,  0,3
mm lijn, zwart, 1
stuk

Mini High
Temperature
Lijmpistool, Hoge
temperatuur, 1 stuk

Lijmvullingen, d: 7
mm, 25 stuks

Veren vleugels, b:
11 cm, 10 stuks

Verenboa, wit, 10 m Houten kralen, d: 50
mm, china berry, 4
stuks

Kegels, h: 20 cm, 5
stuks

Wax kralen, d: 5
mm, zilver, 100
stuks

Design vilt, b: 45
cm, Skagen 1A, 1 m

Verzilverd draad,
dikte 0,6 mm, 10 m

3D liner, zilver, 100
ml




