Lenteliefjes

Lente is de tijd van groei en bloei. De natuur komt na een koude winter weer tot leven en overal
duiken de prachtigste bloemen op. Tulpen, narcissen en hyacinten steken hun kopjes boven de
aarde uit en fleuren menig straat en tuin op. De Lenteliefjes voelen zich maar wat fijn tussen al
die ontluikende bloemen. Ze hebben lieflijke pasteltinten en zijn zo zacht als een lentebriesje.
Eenvoudig pakketje wat uitnodigt om er heel veel te maken.
Benodigd materiaal per 2:
 Lichtroze merino lontwol
 Lichtgroene merino lontwol
 Lichtgele merino lontwol
 Donkergele merino lontwol
 2x houten kraal 12 mm
 4x houten kraal 4 mm
 Pijpenrager van 30 cm
 Donkergeel vilt 8*6 cm
 Geel vilt 8*6 cm
 3x facetraaltje ter versiering
Lees de beschrijving eerst goed door. Deze lenteliefjes kunnen neergezet worden of in een
lentetak gehangen worden. Ook zijn ze erg leuk om als cadeautje te geven.
Knip een pijpenrager af op 6,5 cm en eentje op 2,5 cm. Vouw de korte pijpenrager een paar
keer om het midden van de langere, zodat een frame ontstaat zoals
op de afbeelding. Steek het nekje door het gat van de jurk en vouw
de jurk dubbel over de armen. Festonneer de mouwen op elkaar en
de zijkanten van het jurkje vast. Versier het voorpand van het jurkje
eventueel met wat facetkraaltjes.
Neem nu de plukjes wol en trek ze zacht wat uit elkaar. Leg eerst een flink laagje lichtroze
wol voor je neer. Leg hier overheen een dun plukje groen. De vezels moeten dezelfde kant
uit wijzen. Knip een stukje borduurzijde af op 10 cm en leg het plukje midden over het garen
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(haaks op de vezels). Trek de borduurzijde strak aan en maak een knoop. Zet het garen nu
vast aan de pijpenrager van de armen, precies in het midden. Trek strak aan, zodat de
wolvezels als rokje onder de jurk vallen. Knip het overtollige garen weg. Je kunt nu alvast de
lontwol in model brengen door deze een paar keer door het rondje van je duim en wijsvinger
te halen. Trek de plukjes gerust in model, ze zitten nu stevig vast. Eventueel kun je te lange
plukjes bijknippen.
Lijm een grote kraal op het nekje en twee kleine als handjes op de pijpenrager voor de
armen. Rijg op de stippellijn een draadje splijtzijde door de cirkel en trek strak aan, zodat
het hoedje rimpelt. Steek de resterende garen door het midden naar boven, zodat een
ophangdraadje ontstaat. Neem een lange, dunne pluk gele wol en lijm deze goed vast op
het hoofdje. De puntjes kun je met vochtige vingers in elkaar draaien. Lijm dan het hoedje
op het hoofdje. Laat goed drogen.
Teken met aquarelpotloden twee oogjes en een mondje. Je lenteliefje is klaar!
Maak op dezelfde manier zoveel lenteliefjes als je wilt.
Veel knutselplezier!
Heb je vragen over dit pakketje of wil je een foto laten zien van je creatie, mail dan naar
info@nanaya.nl Kijk ook eens op de website voor extra tips en bijpassende pakketjes.
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