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Thee muts in de vorm van mevrouwtje tuit.
Benodigdheden voor de thee must
1 x Stukje karton rond 30 cm
1 x Stukje stof van 1,40 bij 1 meter wit
1 x Stukje stof van 1,40 bij 0,5 meter paars
1 x Stukje stof van 0,20 bij 0,15 meter geel
2 x Stukje koord 1x 45 cm en 1x 80 cm
1 x Grote kraal
1 x leuke borduurpatronen
1 x Stukje bias band van 55 cm
1 x Zak met vibervil
1 Knip 16 vlakken uit van het lijf en borduur op een vlak het linker oog en op het andere vlak het rechter oog.

2 Stik de onderste helft voor 8 cm vast aan elkaar en borduur daar dan het mondje over heen.

3 Knip nu de tuit uit naai deze dicht en vul deze met vibervil en leg de tuit tussen de oogjes aan de dicht gestikte
naad aan de onder kant en naai nu het geheel aan elkaar vast.

4 Stik nu 2 delen binnen stof en 2 delen buiten stof aan elkaar (dit zijn de 16 stukken)
Goede kanten van deze stof op elkaar en op +/- 1 cm van onderen openlaten.

5 De buitenste delen open vouwen en op de delen telkens een nieuw deel leggen de goede kanten bij elkaar.
Dus een deel er boven op leggen en een deel moet er onder worden bij gelegen.
De vier delen op een stikken en de buitenste delen open vouwen
Na vier delen het deel met de tuit er tussen maken en dan de andere 4 delen vast maken.

6 . Maak nu het oor klaar door eerst het oor uit te knippen op de stof.
Leg de goede kanten op elkaar en stik hem dicht draai het geheel nu binnenste buiten.
En vul hem op met vibervil tot hij mooi rond is geworden.
7 Naai nu de twee uiteinde aan elkaar met het handsvat er tussen zodat het een rond geheel wordt.
Aan de binnen kant bij het handsvat zit nu de laatste opening naai deze met de hand dicht.
Er zijn nu 8 tunnels ontstaan om te vullen.

8 Neem nu het koortje van 45 cm lang en naai daar een geel stukje stof omheen van de zelfde lengte en 5cm breed.

9 Knip nu de grote cirkel uit en borduur daar een leuk sier randje op.

Doe hier stick en strek onder tegen het wegglijden.
10 Naai nu het koortje er onder vast.

11 Knip nu uit de paarse stof een strook van 1 meter bij 4 cm.
En maak hier z’n zelfde sierrand aan als bij het rondje.

Rimpel hem met de hand rond en stik hem ook vast onder het koortje.

12 Borduur nu alle Blaadjes uit 10x het bestand . zodat je 20 roze en 20 blauwe krijgt.
Doe dit op oplosbaar vlies zodat je ze er uit kan halen.
Leg nu de blaadjes om en om op een strook stof van 80 cm bij 6 cm en naai de blaadjes vast

13 Maak een koortje van 80 cm net als die van net die 45 cm was.
En maak deze aan de rand met blaadjes vast aan de onderkant.

14 Maak het geheel nu mooi rond en stik de uiteinde aan elkaar vast.

15 Stik dit geheel aan de onderkant van mevrouw tuit vast doe dit met een bias bandje zodat je geen naad ziet.

16 Vul nu alle tunnels met vibervil op zodat hij mooi rond wordt.

17 Knip nu het kleine rondje uit de witte stof en werk nu met de hand de boven kant netjes dicht.

18 Naai nu ook met de hand het hoedje er op wat je bij nummer 9 tot en met 11 hebt gemaakt.
Nog wel een klein beetje opvullen met vibervil voor een mooie ronde bovenkant.

19 Borduur nu het sterretje uit en naai deze vast samen met de kraal aan de boven zijde van de thee muts vast.

20 Knip nu twee cirkels uit van 30 cm rond op 1 van de cirkels borduur je de motieven.
Leg nu de gewone cirkel neer daar op 1 laagje vibervil daar op een rondje van karton dan weer vibervil en dan
Het rondje met de motieven er op

21 Naai nu het geheel dicht en werk daar na het geheel af met een bias bandje

22 En klaar is de thee muts voor gebruik.
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