
DEURHANGER : "the key to my heart "

NODIG : witte flanellen stof voor hoofd + armen = 10cm/35cm

stof lijfje = 20cm/35cm

stof sjaal = 7cm/40cm

oude sleutel + 2 rode knopen + 2 zwarte oogparels +zwart haakgaren +  witte vulling 

1 meter kant ongeveer 3cm breed 

WERKBESCHRIJVING :

Neem de patroondelen van het hoofd + de armen over op de flanellen stof + voeg naad toe + knip uit .

Neem het patroondeel van het lijfje over op een leuk kerststofje + voeg naad toe + knip uit . 

Stik de armen , laat open waar aangeduidt + knip de naadwaarde bij en keer om , vul de armen 

lichtjes op . 

Stik nu het hoofd aan het lijfje , leg de reeds opgevulde armen tussen de 2delen op de aangeduide  

plaats , stik de sneeuwman dicht (laat open waar aangeduidt ) , knip de naadwaarde bij .

Teken nu het hoekje = bodem (zie patroon ) op de sneeuwman en knip uit . 

Verplooi de bodemnaad op de zijnaad en stik het hoekje dicht . Keer de sneeuwman om .

Vul de sneeuwman stevig op en naai de vulopening dicht . 

Plaats nu de sleutel in de armen van de sneeuwman en naai de handjes vast . 

Bevestig het kanten lint met een grote strik aan de sleutel , hiermee hangt de sneeuwman aan de deur . 

Maak de sjaal = plooi de strook van 7cm/40cm dubbel en stik aan de uiteinden schuine hoeken , 

keer om en strijk . Doe de sneeuwman zijn sjaal om .

Plaats de oogparels op de aangeduide plaats , doe zijn wangetjes blozen met aquarel potlood .

Naai ter hoogte van de oren 2 rode knopen als oorverwarmers , ik heb dan met zwart haakgaren een 

ketting gehaakt en langs boven op het hoofdje vastgenaaid ( zie foto), zo lijken het echte oorverwarmers . 

Deze sneeuwman is klaar om iedereen een warm welkom te heten tijdens de feestdagen !!!
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