Valentijn hartjes
Materialen
•
•
•
•
•
•
•
•

Hartje template (zie laatste pagina)
Stukjes roze en wit vilt
Eline’s Huis stof Red Roses
Restje stof rood met witte stippen
Borduurgaren: rood, donkerroze, licht roze en
wit
Stukjes lint, b.v. Aspegren geruit lint en roze
lint met rode stippen
Kralen en pompoms van de Hema
Knoopjes en gehaakte bloemetjes.

Wit hartje
•
•
•
•
•
•

Trek met een grijs potlood het hartjes template twee keer over op wit vilt .
Trek met een verdwijnstift het kleine hartje
over op een van de witte harten.
Borduur dit hartje met donkerroze borduurgaren en een rijgsteekje.
Leg de twee witte harten op elkaar, met de
potloodlijnen aan de binnenkant.
Begin links van de onderste punt met twee
draadjes licht roze borduurzijde de twee
harten met een festonsteek aan elkaar te
zetten.
Zodra je voorbij de punt gekomen bent, maak
je het kettinkje: leg een knoop in twee draadjes borduurzijde, rijg een pompom aan de
draad, dan een houten kraal en dan 4 kleine
glazen kraaltjes. Steek de naald van onder
door de punt en hecht de draad af aan de binnenkant.

•
•
•
•

Ga verder met de festonsteek tot je tot midden
boven bent.
Steek het lintje tussen de twee harten en ga
verder met de festonsteek en steek daarbij
door het lint heen, daarmee zorg je dat het lint
vast blijft zitten.
Ga verder met de festonsteek tot er nog een
opening van ongeveer 3 cm over is.
Vul het hartje luchtig op en sluit de opening
met een paar laatste festonsteekjes.

Roze hartje
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Trek met een grijs potlood het hartjes template twee keer over op roze vilt .
Trek met een potlood het kleine hartje over op
de rood met witte stippen stof.
Zet dit hartje met twee draadjes witte borduurgaren met een festonsteekje vast op een
van de roze harten
Leg de twee roze harten op elkaar, met de potloodlijnen aan de binnenkant.
Begin aan de onderkant met twee draadjesrode borduurzijde de twee harten met een
festonsteek aan elkaar te zetten.

Ga door met de festonsteek tot je tot midden
boven bent.
Steek het lintje tussen de twee harten en ga
verder met de festonsteek en steek daarbij
door het lint heen, daarmee zorg je dat het lint
vast blijft zitten.
Ga verder met de festonsteek tot er nog een
opening van ongeveer 3 cm over is.
Vul het hartje luchtig op en sluit de opening
met een paar laatste festonsteekjes.

Stoffen hartjes
•
•

De werkbeschrijving van de stoffen hartjes
kun je vinden in Eline’s Huis op pagina 85.
Deze hartjes zijn versierd met een parelmoer
knoopje en een geknoopt borduurdraadje.
De andere met een gehaakt bloemetje en een
rood knoopje

