Handleiding vilten broche:







Benodigdheden:
Vilt in meerdere kleuren / of een andere stof
Brochespeld
Schaar /(optioneel: zig-zag schaar)
Naaigaren
Knopen of ander versieringen





Het proces:
Knip de patroondelen uit en spelt deze op het vilt.
Leg de delen op elkaar van groot naar klein.
Steek deze vast op elkaar en bevestig de brochespelt aan de onderkant met een paar steken.







//////
Requirements:
felt in multiple colours/ or another type of fabric
Brooch pin / can be made from steel wire or other materials
Pair of scissors
Thread
Buttons or other decorations





The process:
Make a pattern
Layer the different components from big to small.
Attach them with the thread

Making the brooch
De broche maken
Patterns for this brooche:

The center – Het binnenste
1. For the center piece, you will need to stitch around the circle piece and place the pearl inside
the little pouch. Just like shown in the image below.
//////
Voor de binnenkant van de bloem moet je een cirkel vilt pakken en een draad door de
buitenste rand halen. Plaats een rond object in het zakje dat je krijgt als je het draad
aantrekt.

Making the inner layer – De binnenste laag maken
2. As for the small petals in the center, I cut one of the edges with a zig-zag scissors and
then make vertical cuts along the width.
//////
Voor de binnenste rij blaadjes maak kun je met een zigzag schaar de zijkant eraf knippen
en dan de inkepingen met een normale schaar. Je kunt ook allebei met de normale
schaar doen.

The outer layer – De buitenste laag
3. For the bigger outer leaves you increase the length and make bigger vertical cuts along
the width, and then round the edges.
//////
Voor de grotere bladeren pak je de buitenste laag er ook bij. De lengte is groter en de
snede zijn dieper. Maak de uiteinden rond.
4. Attach the smallest layer to the centre as shown.
//////
Maak de bladeren vast aan het middenstuk zoals op de foto.

5. Roll it around the center and the small petals piece once it’s all rolled, secure by sewing
around it.
//////
Rol nu ook de grotere laag eromheen, maak ook deze vast.
Eh voilà, you are done.

BE MORE creative and make other designs, change leave forms or add other things.
//////
Leef je uit, door kleine verandering kan je de uitkomst enorm laten varieren.

