Foundation patroon Tweet-Ganzenbord
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Gooi met 1 dobbelsteen. Het aantal ogen is het aantal verschillende lapjes / tegels vooruit.

⬅Nestkastje, er zijn jongen. Sla een beurt over om ze te verzorgen.
Vogelkooitje. Sla 1 beurt over, dan word je weer vrij gelaten➡

⬅Vier rode ganzen vliegen naar het zuiden. Ga 4 plaatsen terug.
Vier groene ganzen vliegen naar het noorden. Ga 4 plaatsen vooruit. ➡

Foundation patroon Tweet-Ganzenbord

Nestkastje:
 A1-13

Vogelkooitje:
 B1-14







Vliegende ganzen noord en zuid:
 C1-8
 D1-3
 C+D

Het patroon van de vogels in het
midden zijn gratis beschikbaar op
de facebook groep
Quilt Along with Heleen Pinkster
Wordt u ook lid van deze groep?
Kies voor het patroon in
centimeters!
Ieder patroon van een Tweet
vogel (in centimeters) past in het
midden van deze ganzenbord
quilt.
Kijk voor de maten van de vakjes
en voor de schematische
naaivolgorde naar de afbeeldingen
op de volgende bladzijden.
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Pinguïn pion ----Werkvolgorde:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Naai twee witte stroken (4x2 cm excl. naadtoeslag) aan het kleine
zwarte vierkantje (2x2 cm excl. naad).
•
Naai de grote zwarte strook (10x3 cm excl. naad) aan de wit-zwartwit strook.
•
Knip een lapje van 3x3 cm (incl. naadtoeslag) voor de snavel. Vouw
dit lapje over de stippellijn dubbel.
Vouw het lapje nog een keer dubbel, en laat hierbij de punten van de driehoek op elkaar
komen.
Leg dit lapje met het punt A naar binnen op het zwart-wit lapje, zoals op onderstaande
afbeelding, en speld het gele lapje vast.
Vouw het zwart-witte lapje met de goede kanten op elkaar en naai kant B en C dicht.
Vouw de laatste kant open en leg naad C op de vouw in het zwarte vlak. Naai kant D
dicht, maar laat een stukje open om de pinguïn te keren en te vullen.
Naai de opening na het vullen met de hand dicht.
Knip een lapje van 5x5 cm voor de pootjes, vouw dit dubbel over de stippellijn, en naai de
open kanten op elkaar. Laat een stukje open om te keren. Naai na het keren de opening
met de hand dicht.
Naai de pootjes onder het buikje van de pinguïn vast.
Naai voor de oogjes twee pailletjes op de pinguïn.
Naai de zijkant van de snavel met kleine onzichtbare steekjes een klein stukje vast, zodat
het snaveltje netjes in het midden blijft staan.
Wilt u de pinguïn een lus als kuifje geven, naai dan samen met de snavel een lusje vast,
zoals de rode lijn in onderstaande afbeelding aangeeft.
Voor meer uitleg kunt u de foto's op pagina 40 bekijken
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Pinguïn pion
Knip 2 stroken witte stof van 6,5x21 cm.
Knip een strook zwarte stof van 3,5x21 cm.
Naai de stroken aan elkaar met 0,7 cm naadtoeslag.
Strijk de naden naar de zwarte strook. Zie afbeelding 1.
Knip deze strook in 6 gelijke stukken van 13,5x3,5 cm.
Knip 6 stroken zwarte stof van 13,5x5,5 cm.
Naai de zwarte stroken aan de wit-zwart-wit stroken.
Zie afbeelding 2 en 3.
Vouw de lapjes dubbel met de goede kanten stof op elkaar. Laat de witte
vlakken precies op elkaar vallen. Laat tussen het zwarte lapje een koordje voor
een ophanglus uitsteken. De knoopjes aan het eind van het koord steken naar
buiten, de lus ligt naar binnen. Zie afbeelding 4 en 5.
Vouw voor de snavel een lapje van 3x3 cm twee keer diagonaal dubbel (zie
vorige pagina) en speld deze vast op het witte vlak, zie afbeelding 6. Laat de
‘snavel’ naar binnen wijzen. Bij het keren zal deze naar buiten komen te staan.
Naai nu de kant van de snavel, en de aansluitende (onder)kant vast met een
naadtoeslag van 0,7 cm.
(zie vorige pagina) Laat de laatste (zwarte) kant open.
Strijk het laatste naadje (op afbeelding 7 aan de linker kant) plat. Vouw het gat
open en laat de naad op de rugvouw aansluiten.
Zie afbeelding 8 en 9. Laat wel een stukje open om de pinguïn te keren en te
vullen.
Neem voor de voetjes een lapje van 5x5 cm en vouw deze schuin dubbel, met
de goede kanten stof op elkaar. Naai dit rondom dicht, maar laat een gaatje
open om te keren. Naai het laatste stukje met de hand dicht.
Naai de voetjes aan de onderkant van de pinguïn vast, tegen de witte buiklijn
aan, en met de punt midden achteraan.
Neem voor elke pinguïn een andere kleur snavel en voetjes, zodat hiermee het
verschil in spelers zichtbaar wordt.

