
KerstMuis Kransje 



Om dit muizenkopje in het kransje te maken heb je nodig: 

 

Wolvilt licht grijs, nummer 37, 10 x 10 cm 

Wolvilt rood, nummer 07, 10 x 15 cm 

Wolvilt groen, nummer 79 , 3 x 30 cm or 4,5 x 20 cm 

Wolvilt roze, nummer 65, 5 x 5 cm 

Wolvilt wit, nummer 56, 4 x 4 cm 

Vulwol 

Bakkerstouw 

Dik ijzerdraad, bij voorkeur zwart electra draad. 

Bloemen tape, schilderstape, washi tape of andere tape. 

Lijm 

Borduurzijde in grijs, roze, zwart, rood en groen 

 

De kleurnummers van het vilt verwijzen naar Holland vilt, verkrijgbaar in mijn 

pakketten shop www.tintangel.etsy.com 
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Zijkant kopje, 2 x 

grijs 

Kin en borst, 1 x 

grijs 

Boven en achterkant 

kopje, 1 x grijs 

Oortjes, 2 x 

grijs, 2 x roze 

Deel om kopje 

te sluiten, 1 x 

grijs 

Strik, deel 1, 1 x rood 

Strik deel 2, 1 x rood 

Maat van de cirkel 

voor de krans 
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Middenstukje 

strik, 1 x rood 



Werkbeschrijving KerstMuis Kransje 

 

Lees voordat je begint de gehele werkbeschrijving zorgvuldig door. Knip alle delen volgens de 

aantallen en kleuren genoemd op het patroonvel en knip de delen zonder naadtoeslag. Naai 

alle delen met een draadje splijtzijde en een festonsteek. 

 

Muizen kopje 

 

Naai de kin/borst aan een zijkant van het kopje van A naar B, zie foto 1. Naai aan de andere 

kant van de kin, de andere zijkant van het kopje, zie foto 2. Naai de boven/achterkant van het 

kopje tussen beide zijkanten van A naar C, zie foto 3. 

Neem het deel om het kopje te sluiten en naai dat langs de zijkanten en achterkant van het 

kopje vast. Vul het kopje stevig op, duw goed de wol in het neusje en maak mooie stevige ronde 

wangen. Sluit het laatste stukje onder de kin/borst. 

 

Borduur met zwarte splijtzijde en hele kleine platsteekjes, vele bovenop elkaar, de oogjes. Kijk op 

mijn blog www.tintangel.typepad.com voor de workshop muizenoogjes maken. Deze techniek is 

hier ook gebruikt voor mooie kleine ronde kraal oogjes. 

Borduur met roze splijtzijde een neusje bij A en maak voor de mond een Vtje met roze splijt 

zijde. 

Naai een roze op een grijs oortje, doe dit twee maal en naai de oortjes vast aan weerskanten van 

het kopje. Zie ook foto 4 en 5. 

 

Kransje 

 

Neem dik ijzerdraad, bijvoorkeur met rubber of plastic bekleed draad. Heeft u niet dit dikke 

draad, neem dan ander ijzerdraad en maak meer om wikkelingen voor een stevig kransje. 

Zoek een potje, blikje, kopje of glas om ongeveer dezelfde doorsnee als de cirkel op het patroon-

vel. Wikkel het draad er twee, of indien nodig, meerdere malen omheen, zie foto 6.  

 

Neem tape, bloementape of ander tape en wikkel dit rond het ijzerdraad zodat het in vorm blijft 

en de juiste maat behoud, zie foto 7 en 8. 

 

Knip van groen vilt stroken van 1,5 cm breed. U heeft een totale lengte nodig van 60 cm. Knip 

dus twee stroken van 30 cm of 3 van 20 cm lang. Knip van de stroken de lange kanten in tot 

kleine sprietjes en naai de stroken aan elkaar met kleine steekjes, zie foto 9. 

 

Zet een uiteinde vast aan de krans en krul en wikkel de strook rond het kransje. Het krullen, 

draaien van de strook terwijl u wikkeld is belangrijk, zo wordt het een volle krans. Zie foto 10. 

Zet het laatste stukje weer vast.  

 

Knip met behulp van een perforator kleine rondjes uit wit vilt en decoreer daarmee de krans, 

lijm of naai ze vast. Zie foto 11. 

 

 

http://www.tintangel.typepad.com


Het KersMuiskransje samen met het  

KerstMuis Kaarsje 

You can’t buy happiness, but you can buy things that make you happy! 
 

Heb je meer patronen nodig om helemaal gelukkig te zijn, of om bijvoorbeeld ook dat  

bijpassende muisje met zijn kaarsje te maken, ga dan naar: www.woolfeltwonders.etsy.com 

Copyright Tintangel December 2018 

Het is niet toegestaan dit patroon verder te verspreiden d.m.v. druk of via internet. Het patroon 

is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Respecteer de auteursrechten en mijn inkomen.  

Dank je wel! 

Strik 

Neem strik deel 1 en vouw de uiteinden naar midden achter, # en # achter *. Naai dit even op 

elkaar vast. Neem deel 2 en leg die achter het eerste deel, * achter * en naai ook dit even vast. 

Wikkel het kleine strookje om het midden van de strik en zet de uiteindjes aan de achterkant 

op elkaar vast. Naai de strik op de borst, onder de kin, van de muis vast.  

 

Knoop een stukje bakkerstouw om de krans om het op te kunnen hangen en naai het kopje vast 

in de krans. Maak hiervoor steekjes op het achterhoofd en onder aan de borst.  

 

Dit patroon is er voor om vaak te gebruiken, voor heel veel kleine kransjes in de 

Kerstboom. Veel plezier! 


