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De PDF (onderaan deze
pagina) bevat sjablonen voor
een grote en een kleine
kabouter. Teken de puntmuts
op een stuk rood vilt en het
lichaam op een stuk grijs vilt.
Knip uit.

Knip de flappen en
bovenkanten van de
puntmutsen in, om franje te
maken.

Borduur een ijskristal op de
voorkant van de muts met wit
katoengaren.

Vouw de muts en naai deze
dicht met de festonsteek. Let
op: niet de hoofdopening
dichtnaaien.

Borduur een rij ijskristallen op
de twee stukken grijs vilt die
het lijf van de kabouter gaan
vormen.

Naai de twee stukken grijs vilt
aan elkaar met de festonsteek,
maar laat de onderkant open.
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Naai nu de onderkant voor de
helft vast aan het "lijf".

Vul het lijf met polyester
vulling.
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Deze kabouters zijn uitgeknipt uit vilt en gedecoreerd met
borduursteekjes en vervolgens aan elkaar genaaid en
gevuld met polyestervulling en kunstof korrels. De baard is
gemaakt van ruwe zijde. De neus van een houten kraal.
Voor de benen is gebreide tube gebruikt met daaraan
houten klompen bevestigd.

Knip beenwarmers van 22 mm
rondgebreide tube. Knip
stukken van 7 cm voor de
grote kabouter en stukken van
6 cm voor de kleine kabouter.
Vouw de uiteinden naar
binnen en trek de
beenwarmers over de benen.
Naai de onderkanten van de
beenwarmers aan elkaar met
kleine steekjes.

Vul het lichaam met kunststof
korrels (hierdoor blijft de
kabouter beter zitten) en naai
de opening dicht met de
festonsteek.

Bevestig de benen aan het lijf
met spelden en naai dan de
onderkant verder dicht en naai
gelijk de sokken vast. Laat een
klein stukje open voor extra
vulling (zie volgende stap).

Knip de lange benen van 15
mm rondgebreide tube. Knip
17 cm lange stukken voor de
grote kabouter en 14 cm lange
stukken voor de kleine
kabouter. Maak een knoop
aan één kant van ieder 'been'
en vul losjes met kunststof
korrels. Niet te vol, want dan
kan de kabouter niet meer met
zijn benen wiebelen.

kabouters van vilt met lange benen



2014 1913

1817

1615

Gold Line -
Assortiment,  2-12 ,
plat, 3 assorti

Plus Color, crimson
red, 60 ml

Houten kralen, d: 15
mm, china berry, 25
stuks

Mini Lijmpistool,
Lage temperatuur, 1
stuk

Lijmvullingen, d: 7
mm, 25 stuks

Hobbyvilt, b: 45 cm,
rood, 1 m

Hobbyvilt, b: 45 cm,
grijs, gemelleerd, 1
m

Ruwe zijde, zijde
zilver, 100 gr

Gevuld kussen,
25x25 cm, 100 gr
polyester vulling, 1
stuk

Plastic balletjes, 1
kg

Nederlandse
klompen, l: 30 mm,
20 paar

Nederlandse
klompen, l: 40 mm,
10 paar

Mercerised katoen
garen, antiek rood,
20 gr

Mercerised katoen
garen, wit, 20 gr

Rondgebreide tube,
b: 15 mm,
kerstrood, 2 m

Rondgebreide tube,
b: 22 mm,
kerstrood/grijs, 150
cm

Lijm de klompen vast aan de
benen met behulp van een
lijmpistool.

Verf de klompjes met rode
Plus Color verf.

Bind een stuk witkatoengaren
op de drie plekken waar de
muts is ingeknipt voor de
franjes.

Lijm de puntmuts vast met een
kloddertje lijm aan iedere kant.
Vouw de onderkant naar
binnen, ongeveer 2-3 mm.

Naai de baard op het lichaam.
Let erop dat je de baard zo
plaats dan de puntmuts over
de naai-rand valt. Naai ook de
houten kraal voor de neus
vast.

Maak de baard van plukjes
ruwe zijde dat je rafelt aan de
onderkant, zodat het er
natuurlijk uit ziet. Verzamel de
baard aan de bovenkant bij
elkaar, knip eventueel bij, en
naai het aan elkaar -
verschillende keren heen en
weer.




