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Heksen-hoed en heksen-
bezem

Wat heb je nodig:

515965 

512037

598800

400338 

516363

506687

439078

476621

476849

1. Knip het voorbeeld uit; eerst de grote cirkel en vervolgens de binnencirkel voor de latere rand van de hoed; daarna 
de kwart cirkel voor de punt van de hoed en als laatste de bloemvorm en de rozet (kleine cirkel) voor de bloem op 
de hoed.

4. Steek de punt door de binnencirkel van de rand van de hoed en naai deze beide elementen samen d.m.v. de fes-
tonsteek.

De heksen-hoed

synthetisch knutselvilt, zwart, niet uitwasbaar,
afmetingen: 45 x 70 cm, dikte 3,5 mm, per stuk
knutselvilt-set, ca. 200 x 300 mm, synthetisch
bont assortiment, afmetingen 1,5 mm dik, set 10 stuks
mix-set stukken textiel
vrijblijvende groottes/patronen/kleuren
set siersteentjes sweet dreams, ca. 100 stuks

mengverpakking knopen, 50 gram, vrijblijvend assor-
timent
Marabu parelhoender veren, afmetingen vrijblijvend 
gesorteerd, afmetingen ca. 60-110 mm, roze mix, 18 
stuks
Marabu parelhoender veren, afmetingen vrijblijvend 
gesorteerd,afmetingen ca. 60-110 mm, lila mix, 18 
stuks
decoband organza-slitted, ca 2 mm breed,25 meter/
rol, fuchsia
decoband organza-slitted, ca 2 mm breed,25 meter/
rol, paars
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Aanbevolen gereedschap:

427703

301128
491887

Fiskars softtouch universele 
schaar
Bosch lijmpistool
Stof/textiellijm, 103 gram

Handleiding voor de heksen-hoed
binnendiameter is ca. 18 cm)

2. Plaats alle uitgeknipte sjablonen op het zwarte synthetische knutselvilt (3,5 mm)en knip de vormen uit het vilt. Leg 
daarna de sjablonen weg en werk verder met de stukken vilt.

3.Rol de kwart cirkel samen tot een punt en naai deze met naald en draad samen (festonsteek).  Dit wordt de punt 
van de hoed.

5. Kies een passend stuk stof voor de decoratie van de punt van de hoed uit de mix-set textiel. Knip m.b.v. de voorbe-
elden een kwart cirkel uit de gekozen stof.  Hou rekening met ca. 1 cm voor de naad! 

6. Wikkel het geknipte stuk stof  om de punt van de hoed van vilt en zet dit met grote steken vast. De stukken stof 
kunnen ook stuk voor stuk voorzicht m.b.v. een lijmpistool worden vastgelijmd.

7. Leg ter verdere decoratie van de hoed ca. 10 cm brede banden op de naad tussen hoed en de rand; maak aan de 
achterkant een strik zoals op de afbeelding is te zien.

8. Daarna kunnen ter decoratie veren worden aangebracht tussen de hoed en de bandjes; de veren kunnen voorzich-
tig m.b.v. een lijmpistool aan de onderkant van de bandjes worden vastgelijmd.
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Handleiding
9. In de volgende stappen wordt de bloem voor de hoed gemaakt (stap 9-14): knip hiervoor m.b.v. de voorbeelden de 

bloemvorm uit een stuk knutselvilt uit de set knutselvilt (1,5 mm)met de gewenste kleur.  Dit wordt de onderste laag van 

10. Voor het maken van het volgende onderdeel van de bloem, de rozet, (voorbeeld: kleine cirkel) heb je een stuk stof no-
dig uit de mix-set textiel. Knip de stof uit aan de hand van het voorbeeld.

11. Maak nu met naald en draad rondom de rand van de stof grote hechtsteken om vervolgens aan de uiteinden van de 
draad te trekken. Hierdoor ontstaat de stoffen rozet.  

12. Leg meerdere organza-slitted bandjes in de kleuren fuchsia en paars op elkaar; dit wordt de bovenste afsluiting van de 
gehele bloem.

13. Naai ter fixatie een grote knoop naar keuze van boven op de organza bandjes; hieronder fixeer je met naald en draad de 
stoffen rozet en als onderste laag de bloemenvorm van vilt. Lijm naar eigen inzicht nog wat veren tussen de bloemvorm 
van vilt en de stoffen rozet.

14. Naai de complete bloem vast op de voorkant van de hoed.

15. Knip, om de rand van de hoed te versieren, ca. 1.20 meter lange stukken van de beide organza-slitted bandjes af en 
draai deze in elkaar. Leg de bandjes van boven losjes op de rand van de hoed  en naai of lijm deze op meerdere plek-
ken vast.  Let erop dat de beide uiteinden van de bandjes onder de bloem samenkomen zodat ze daar nog enige keren 
losjes ter fixatie om de bloem kunnen worden gewikkeld.

16. Vervolgens kan je de hoed en de bloemknop naar eigen inzicht decoreren met siersteentjes.

De heksen-hoed is klaar!

Wat heb je nodig:

621048

533950

534100

452137

De heksen-bezem:

zachthouten rondhout, afmetingen (LxB) 50 x ø 10 mm 
naturel, 10 stuks
edelbast mat, bundel 30 meter, roze

edelbast mat, bundel 30 meter, paars   

Marabu acryl-lak, zwart 

Handleiding voor de heksen-bezem
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1. Beschilder het rondhout met zwarte verf en laat deze goed drogen.

2. Knip de verschillende kleuren bast in ca. 40 cm lange stukken. Meng de kleuren goed door elkaar en pak alle stroken 
samen in één bundel.

3. Schuif het rondhout ca. 8 cm diep in de bundel van bast. Omwikkel de bundel van bast en het rondhout met een ander 
stuk bast. Bevestig ter versteviging de rand van de bundel van bast m.b.v. een lijmpistool aan het rondhout.

4. Kies uit het knutselvilt een gewenste kleur en knip hier een ca. 8 x 8 cm groot vierkant uit. Het stuk vilt verbergt de plaats 
waar bast en rondhout samen komen. Lijm het stuk stof vast op deze plek

5. Als sierelementen kunnen veren, stofresten en organza bandjes worden gebruikt. Lijm de veren om de bovenste rand 
van het vilt en wikkel hier tenslotte nog wat bandjes en stofresten vast.

De heksen-bezem is klaar!
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Handleiding
Sjablonen a.u.b. 2:1 vergroten

vilten bloem

rozet van stof
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Handleiding
Sjablonen a.u.b. 2:1 vergroten

rand van de 
hoed
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Handleiding
Sjablonen a.u.b. 2:1 vergroten

punt van de 

hoed


