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Knutseltip

Sint stokpaardje

Wist je dat het paard van Sinterklaas zelfs in je pennenzak past? Dit stokpaardje maak je helemaal
zelf met naald en draad en past perfect op je potlood.

Benodigdheden:
1100002
Vilt dun 20 x 30 cm wit
1010251
Vlastouw fijn 3 draads 50 g 40 m
1863073
Satijnlint 3 mm rol 10 m rood
1630606
Wiebeloogjes 50 stuks 6 mm zwart-wit
0800800
Gutermann polyester naaigaren 200 m nr 800 wit
2020009
Grafietpotlood blanco hout 12 stuks
1630004
Knutsellijm-vinyllijm wit duo 250 ml
0530030
Borduurnaald fijn nr 3 tot 9, 16 stuks assortiment
En ook:
 Scharen
 Lijmpenselen
of koop 2050506 Creapakket Sint stokpaardje (knutselpakket voor 20 kinderen)

Voorbereiding:
Neem
- een stukje satijnlint van ± 12 cm
- een eindje vlastouw van 50 cm
- 2 witte lapjes vilt van 6x6 cm
- een potlood
- een eindje naaigaren en een naald
Werkwijze:
Neem het patroon over op één van de twee lapjes witte vilt van 6x6 cm.
Leg beide lapjes op elkaar en knip samen uit.
Leg beide stukjes op elkaar (met de potloodlijn aan de binnenzijde) en naai langs de
contouren aan elkaar vast (aan de oortjes onderaan verder naaien, zodat de oortjes los
blijven van elkaar). Onderaan de hals laat je een opening, want daar komt later het
potlood in.

Haal het vlastouw door het oog van de dikste naald. Dit gaan we gebruiken voor de
manen van het paard: haal naald en touw door de vilt, trek het touw er verder door tot je
een eindje over hebt van 2 à 3 cm, knip het andere eindje gelijk af en knoop deze
eindjes aan elkaar vast. Herhaal dit op telkens ongeveer 4 mm van elkaar, zodat je een
rijtje met manen hebt. Knip ze tenslotte allemaal bij zodat ze allemaal dezelfde lengte
hebben.

Knip voor het hoofdstukje een lintje van ± 4,5 cm af en kleef dit m.b.v. de vinyllijm vast
rond de neus van het paardje. Gebruik de rest van het satijnlint voor de rest van het
hoofdstukje: kleef 1 uiteinde vast tegen het neusstukje, ga rond het hoofdje (onder de
oortjes door) en kleef het andere uiteinde langs de andere kant tegen het neusstukje.
Kleef m.b.v. de vinyllijm de wiebeloogjes op de gewenste plaats.

