Zomerzeehanger
Tijdens onze huwelijksreis op de Azoren maakten
we drie geweldige tochten over de oceaan, waarbij
we 1x zelfs met dolfijnen mochten zwemmen.
Deze zomerzeehanger is geïnspireerd op de
prachtige kleuren, schelpen en natuurlijk de
dolfijnen die we op de Azoren zagen. De dolfijnen
en schelpjes zijn ook leuk als sleutelhanger. De
totale hanger is ca 40 cm lang. Ook leuk om
cadeau te geven aan iemand die tijdens de
vakantie op je huis/planten/dieren heeft gepast.
Lees de beschrijving eerst goed door voordat je
begint. Festonneren of het vastzetten van de
applicaties gebeurt met 1/6 draad splijtzijde.
Veel knutselplezier!
Dolfijnen
Begin met twee zijkanten van dezelfde kleur.
Leg deze op elkaar en festonneer van de aanzet
van de staart (punt c) over de rug naar a. Vouw
dan de snuit van de dolfijn dubbel en festonneer
langs beide zijkanten van b naar a. Leg dan de
onderkant van de dolfijn tegen de gekleurde
delen en festonneer rondom. Vul halverwege op
met wat plukjes vulwol. Deze kun je het
gemakkelijk aanduwen met de achterkant van
een potlood, zodat ook de staart en vinnen
opgevuld worden. Zet twee zwarte kraaltjes vast
als oogjes.
Schelpjes
Begin met het borduren van lijnen op de schelpjes. Dit kun je doen door van de inham aan
de bovenkant één lijn garen richting de onderkant te borduren. Kies garen dat er qua kleur
mooi bij past, bijvoorbeeld beige voor de grote schelp en goudbruin voor de kleine
schelpjes. Leg dan telkens twee lapjes vilt op elkaar en festonneer rondom. Vul op met een
plukje vulwol.
De hanger
Bepaal voor je de hanger in elkaar zet welke figuurtjes/kralen je per stuk touw wil gebruiken.
Neem een grote naald en steek daarmee door de rug van de dolfijn (tussen de
festonsteekjes) en dan door het midden van de vilten onderkant. De dolfijn blijft zo
waarschijnlijk al vastzitten. Heb je gladder touw gebruikt, dan kun je net onder de dolfijn
een klein knoopje leggen. Gebruik knoopjes om te zorgen dat je houten kralen niet eraf
glijden en steek met de naald middendoor een aantal wolkralen. De schelpjes kun je ook
vastzetten door je naald met garen van boven naar onder (tussen de twee viltlagen door) te
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bewegen. Als je touwtje af is, zet je het onderaan vast met een knoop en kun je het garen
wat uitpluizen voor een leuk effect. De touwtjes kun je bovenaan met z’n drieën knopen,
zodat een lusje ontstaat om de hanger op te hangen.
Als je de dolfijnen wilt gebruiken als sleutelhanger, kun je bij het vastzetten van de rug ook
een stukje lint vastzetten. Dit lint vouw je dubbel, zodat een lusje ontstaat om een metalen
ring doorheen te halen.
Je zomerzeehanger is klaar!
Heb je vragen over dit pakketje of wil je een foto laten zien van je creatie, mail dan naar
info@hetuilenhuis.nl Kijk ook eens op de website voor extra tips en bijpassende pakketjes.
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