KERSTPLACEMAT
Cadeautje van Quiltatelier Wendy Vosters
www.quiltatelierwendyvosters.nl

Kerstplacemat 30 cm x 40 cm
Wat heeft u nodig ?
 31,5 cm x 31,5 cm kerstgroen voor placemat
 11,5 cm x 31,5 cm crème voor placemat
 12 cm x 110 cm rood voor afwerkbies voor één placemat
(snijd 2 repen van 6 cm breed)
 Restjes rood, wit, zwart, huidskleur voor de kerstman
 Wit voor bordje met tekst
 Borduurgaren om een leuke tekst mee te borduren
 Volumevlies
 Vliesofix of vergelijkbaar strijkbaar applicatievlies

Snijd een vierkant
van 31,5 cm x 31,5
(incl. naadtoeslag)

Snijd
een reep
van 11,5
cm x
31,5
(incl.
naadtoeslag)

 Naai de groene lap tegen
de crèmekleurige reep.
 Appliqueer de kerstman
 Appliqueer een wit bordje
in z'n hand waarop een
naam geborduurd staat of
Merry x-mas
 Quilt als gewenst en werk
af met een rode
afwerkbies
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Werkwijze:
• leg de bovenkant van de jas op de stof
• leg de baard bovenaan de jas, iets overlappend
• schuif het gezicht onder de opening van de baard
• schuif de handjes onder de mouwen zodat ze er onderuit komen
• leg de witte mutsrand boven aan het gezicht, iets overlappend
• schuif de rode muts onder de witte mutsrand en leg de witte bol aan het
uiteinde er bovenop
• leg de witte riem onder aan de jas, iets overlappend
• schuif het onderste deel van de jas onder de riem
• leg de broek onderaan de riem, iets onder de jas
• schuif de laarzen onder de broek
• leg de gesp op de witte riem (of borduur)
• leg de knopen op de jas (of borduur)
• leg de neus, snor en wenkbrauwen op het gezicht en borduur de ogen (of
je borduurt de neus, snor en wenkbrauwen ook)
Ligt alles goed ? Dan kan nu alles vastgestreken worden !
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