Benodigdheden voor 4 kerstkutjes
Materiaal
Drie lapjes vilt van drie verschillende kleuren van 30cmx20cm
Lapje fiberfill van 2 cm dik en 30cmx20cm
Paillettenlint of pailletten
Lint om mee op te hangen
Textiellijm
Naaimachinegaren
Belletje, pareltje, kraal of wat je dan ook als clitoris wil.
Gereedschap
Borduurnaald
Schaar
Patroon

Werkwijze
Knip voor de buitenste schaamlippen 1 lap vilt
doormidden, knip vervolgens die twee helften
wederom doormidden, zodat je vier delen hebt.
Pak 1 deel en vouw dat doormidden over de
lengte.
Leg de mal er bovenop en teken ‘m met dunne
stift over, langs de randen, op het vilt.
Knip de vorm uit, over de dubbele laag en zorg
dat je nog 1 raakpuntje met boven en onder over
laat.
Klap open, zodat je de vorm in tweevoud voor je
ziet.

Vouw nu alleen de voorkant over de lengte van
punt naar punt en knip voorzichtig een bochtige
inkeping in t midden. Hier komen straks de kleine
schaamlippen doorheengepiept. Zorg dat je aan
de boven- en onderkant nog een centimeter stof
overhoudt, anders is de punani te ver ingeknipt.
Knip voor de binnenste schaamlippen van de
tweede kleur vilt een reep af van de korte kant
(20cm) van minimaal 3cm breed (uiteraard kun je
de lipjes breder maken naar eigen voorkeur,
maar niet smaller!).
Knip ze aan 1 kant grillig en golvend. Maak de
reep 5 cm korter en knip meteen de boven- en
onderkant rond af.
Vouw de reep nu doormidden met de open kant
naar beneden. Friemel de reep netjes door het
gat met de golfjes naar buiten.

Vouw de gehele voorkant nu even dubbel over
de lengte, zodat je kunt zien waar de kleine
lippen zo op de grote lippen gelijmd moeten
worden. Knip deze eventueel wat in. Breng dan
kleine stipjes textiellijm aan, aan de binnenkant
op de grote schaamlippen. Vouw alle lippen
weer over de lengte doormidden zodat de lijm
zijn werk kan doen en wrijf en knijp er even goed
in.
Trek de mal over op het fiberfill, knip de vorm uit
en leg opzij. Pak het belletje of pareltje met de
naald en draad en naai het clitje mooi aan de
bovenkant van de kleine schaamlippen, maar zó
dat het bovenste gedeelte er als een hoedje
overheen valt.
Naai het belletje stevig vast.
Knip nu een reepje van de derde kleur vilt van
ongeveer 6cm x 2,5cm.
Lijm de randen in en plak de reep aan de
binnenkant over de kleine schaamlippen. Knijp
alle weer stevig aan en knip eventueel wat
hoekjes weg aan de onderkant, zodat ze niet
uitsteken straks. De lijm goed laten drogen.
Leg nu het fiberfill op het achterste gedeelte en
vouw de voorkant er overheen. Naai alles netjes
dicht, zodat het fiberfill goed zit opgesloten en er
niet doorheen komt. Gebruik hiervoor de
festonsteek en naai daarna de pailettenrand er
overheen als sierrand.
Je kunt natuurlijk nog iets met schaamhaar doen
aan de bovenkant of een strik of ander gezelligs.
Naai of speld nog een lintje aan de bovenkant
om je kerstkutje te laten shinen anyplace and
anywhere!

Merry Clitmass!

