DIY - POPPENHUISJE

Minikoffer

Lekker samen me je kind aan de slag voor dit portable
poppenhuisje. De meubeltjes zijn op de kop getikt. De styling en
accessoires – van vloerkleed tot kussentjes – maak je zelf.

= portable poppenhuis
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MOLLY MAKES, MET MINIACCESSOIRES VAN BETHAN REES
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DIT HEB JE NODIG
Wandtekst: witte katoen 7 x 7 cm • knutselluciferhoutje (zonder kop) • textielpen
• knutsellijm • anti-rafellijm • koord
Kussen: grijze katoen 14 x 7 cm • 8 minipompons • fiberfill • textiellijm • bijpassend
garen • naainaald
Vloerkleed: lichtbruin jute touw • dun
karton A4 • dun doorzichtig plasticfolie
A4 • plakband • knutsellijm • passer
Breiwerk: wol of borduurzijde in verschil
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lende kleuren • maasnaald • rietje • bruin
papier • cocktailprikkers • houten kralen van
7 mm doorsnede • schuurpapier
WERKVOLGORDE
Wandtekst
1 Plak het luciferhoutje met knutsellijm
op de goede kant van het stukje katoen,
op1 cm vanaf de rand.
2 Teken met anti-rafellijm een punt tegenover het houtje. De zijrand is 4 cm en het

midden is 5 cm vanaf het houtje. Knip het
vlaggetje uit en snijd het luciferhoutje zo
nodig bij.
3 Teken met een textielpen een tekst of
tekening naar keuze op de goede kant van
de stof.
4 Knip van het touw een stukje van 7 cm af.
Lijm de twee uiteinden van het touw bovenaan de stof, aan de verkeerde kant van de
stof, zodat je de wandtekst kunt ophangen.
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Kussen
5 Knip het stukje katoen doormidden,
zodat je twee vierkantjes van 7 x 7 cm krijgt.
6 Stik de vierkantjes langs drie kanten op
elkaar, met 1 cm naad.
7 Knip de naad op 0,5 cm af en de hoeken
schuin af. Keer het kussen en vul het op.
Zoom de opening dicht.
8 Plak de pompons met textiellijm op de
voorkant van het kussen.
Vloerkleed
9 Teken voor het patroon met de passer op
het karton een cirkel van 9,5 cm doorsnede.
Teken om de cirkel 22 kleinere rondjes met
een doorsnede van ± 1,5 cm.
10 Plak het vel plasticfolie met plakband
vast op het kartonnen patroon.

11 Smeer van lijm in het midden van de
grote cirkel. Pak het uiteinde van het jute
touw. Duw het met je vingertoppen tot
een kleine U-vorm en wikkel het met touw
eromheen, zodat je een klein en stevig
rondje krijgt, zonder gaatje in het midden.
Plak dit rondje in het midden van de grote
cirkel op het plastic vast.
12 Druk de cirkel met een vingertop aan.
Breng rondom een beetje lijm aan op het
plastic. Wikkel het touw rond dit rondje
door het plastic te draaien, zodat je een
grote cirkel van touw krijgt; breng tekens
wat lijm aan voor je een nieuw rondje
touw aanbrengt.
13 Ga zo door tot je aan de rand van de
grote cirkel komt. Knip het touwtje af en
plak het uiteinde zo netjes mogelijk tegen
de rand van de cirkel.
14 Herhaal stap 11 en 12 voor de kleine
rondjes. Plak ze vast en zorg dat ze allemaal
goed vastzitten aan de rand van de grote
cirkel en de twee kleine rondjes ernaast.
15 Laat de lijm volledig opdrogen en trek
het plastic dan los van het vloerkleed. Knip
lijmrandjes weg.
Breiwerk
16 Knip voor de binnenkant van het knotje
wol van het rietje stukjes van 1,5 cm af.
17 Steek een draad wol door het oog van
de naald en plak het uiteinde van de draad
tegen de zijkant van een rietje.
18 Steek de naald met draad een paar keer
door het rietje en omwikkel het rietje gelijkmatig en volledig met wol.
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Maak je poppenhuis nog gezelliger!
Behang
de muur met
effen papier

19 Vorm het knotje wol tot het naar wens is
en knip de draad af.
20 Knip uit bruin papier reepjes van 4 x 1 cm,
als papieren bandjes voor elk knotje wol.
21 Schrijf of teken iets op het midden van
het reepje papier; bedenk dat maar een
klein stukje van het papier zichtbaar is.
Wikkel het papier rond het knotje wol en
zet het vast met een stipje lijm.
22 Snijd van het rechte uiteinde van de
cocktailprikker een stukje af tot een breinaald van 3 cm lang. Schuur de andere uiteinden glad en plak op het rechte uiteinde
van een breinaald een houten kraal.

Maak een
bloempotje van
een grote kraal

Brei of haak
vierkantjes
als knusse
dekens

Geef kant-en-klare
poppenmeubels
een likje verf

Vouw mooie
stofjes op maak er een
stapel van

