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Tutorial
Maak uw eigen Jim Wortel

Bekijk de tutorial!
Op Youtube: [MissLodye] *TUTO 1* La carotte en feutrine (in het Frans)

Materiaal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

patroon
oranje en groene vilt
oranje en groene draad
wit krijt of potlood
schaar
spelden
twee naalden
watjes van katoen of cellulose
zwarte marker die geschikt is voor vilt

T R A N SVE R SA L E F I CHE· TU TOR I AL - M A AK U W E I G E N J IM WORTEL

Breng Jim Wortel tot leven
1

Knip de twee delen uit het patroon
voor het lijf en het loof.

4

Naai met de hand de twee
geplooide delen samen met de
oranje draad en een naald.

7

Steek de bladeren boven in de
wortel en trek de oranje draad aan
om de bovenkant van het hoorntje
te sluiten.

2

Trek het lijf over op het oranje vilt
met het potlood en knip uit.
Doe hetzelfde met het loof op het
groene vilt, maar dan drie keer.

5

Vul het hoorntje met watten.
Begin met kleine hoeveelheden en
druk die telkens zorgvuldig aan
(bijvoorbeeld met een potlood)
voordat u verder gaat.

8

Naai met dezelfde oranje draad het
lijf en het loof van de wortel samen.

3

Plooi de oranje driehoek in de
lengte en leg de hoeken op elkaar.
Zet de rand vast met spelden.

6

Rijg een oranje draad door de
bovenkant van het hoorntje waarmee u straks het lijf van de wortel
kan dichttrekken. Laat deze draad
met de naald voorlopig hangen.
Naai eerst de drie bladeren aan
elkaar met de andere naald en
groene draad.

9

Knip eventuele draadjes die
uitsteken weg en tada ... daar is
Jim Wortel. Eventueel kan u nog
ogen en een mond tekenen met
de zwarte marker, zodat hij er nog
meer tot leven komt!

