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Ballon mobiel maken.

Benodigdheden
Kosten +/- € 10,50
1 x Klein zakje viberfil
1 x Muziekdoosje
1 x Borduur patronen
1 x 3 mrt. Dun koord
3 x Lapjes vilt van 20 x 30 (zwart/rood/bruin)
1 x Lapje baby katoen 50 x 50 (rood)
1 x Diverse restjes stof (voor applicatie)
4 x Lapjes stof 10 x 10 (voor zakjes)
1

Knip 4 x het patroon 1 uit dat u heeft gedownload voor het maken van de ballon.

2

Voorzie deze van leuk patroontjes zie foto’s

1x uitborduren
3

1x uitborduren

2x uitborduren

Eerst zet u er 2 aan elkaar dus roe vastmaken aan de vierkantjes en knor ook aan de andere vierkantjes
En naai gelijk kleine lusjes in de zijkantmee van 3,5 cm lang koord 3 per zijkant.

4

Borduur nu de bovenkant van de ballon uit het liefst op rood vilt (pooh)
Stik hem vervolgens de zijnaden met de hand vast. (je kan hem ook met textiellijm lijmen)

5

Zet pooh nu vast aan de binnen kant van de 2 losse delen en haal het koord vast door het oogje heen

Het koord moet u 80cm lang houden en een lus aan de boven kant waar hij aan komt te hangen .
Knip nu nog 4 stukken koord van 40 cm en plaats deze naast en onder pooh (zie foto)
Bevestig nu de twee delen ook aan elkaar doe dit binnenstebuiten en naai nu alles dicht.
Laat alleen het kleine gaatje aan de onderkant open!!!!!!!!
6

Keer de ballon nu weer terug door het kleine gat aan de onderkant vul de ballon door dit gat op met viberfil.

7 Haal de koordjes door de lussen aan de buitenkant van de ballon zie foto.

8

Borduur nu patroon 2 het liefst op bruin vilt (het bakje) 2 x uit.
En het de boven kant 1x uitborduren

9 Leg de twee dezelfde delen als een kruis op elkaar en vouw dit geheel als een bakje in elkaar.
Stik het gehele bakje met de hand aan elkaar vast .

En maak aan het bakje ook nog 4 lussen van 3,5 cm

10 Maak een gaatje in het midden van het dekseltje van het bakje.
Trek hier door het langste koord van 80 cm waar pooh aan vast zit en bevestigd dit aan het mobiel.

11 Laat nu het geheel in het bakje zakken en trek het touwtje van de mobiel door het onderste gat van het bakje.
Naai vervolgens het dekseltje ook vast aan het bakje.
En rijg de overgebleven 4 koortjes door de lussen van het bakje.
12 Maak aan het uiteinde van de koortjes een zakje vast.
Deze kunt u maken van de restjes die je over hebt en vullen met viberfil.
De maat van de zakjes is 10 x 10 cm

13 Borduur nu ook de tijger uit en doe dit het liefst op zwart vilt.
Vouw nu de tijger tegen elkaar aan zodat hij aan twee kanten het zelfde is.
Stik hem vervolgens met de hand rond om vast. (je kan hem ook met textiellijm lijmen)

Maak de gaatjes van tijger open en rijg hier het koord van de mobiel door heen en bevestig het handvat weer.
14 U mobiel is nu klaar voor gebruik veel plezier er mee.

Nog enkele foto’s van de mobiel

Groetjes mario en monique
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