Tutorial Mondje maken

Benodigdheden:
Zwart Cotton Perle borduurzijde van DMC dikte nr.5
Boekbindlijm of Tacky Glue
Schaar
Stopnaald of Maasnaald
Kopspelden
Cocktailprikker
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Mondje maken:
Met de afwerking valt of staat je Amigurumi. Dit vergt bijna net zoveel tijd als het haken van de
onderdelen zelf. Evenals het borduren van een mondje op een Amigurumi, dit blijft altijd een lastig
klusje. Vaak is het garen net iets te dik…..of net die ene steek zit scheef….of het is onregelmatig.
Kortom het wordt nooit zoals je het graag zou willen.
Toch is de gezichtsuitdrukking erg belangrijk, dit is de Finishing Touch van je met liefde gemaakte
knuffel. Daarom heb ik deze tutorial voor jullie gemaakt. Er zijn vast meerdere manieren om dit te
doen en ik zeg niet dat dit de perfecte manier is maar dit is hoe ik het doe! Misschien helpt het jullie
ook op weg om een mooi mondje te maken.

Benodigdheden:
Zwart (nr. 310) Cotton Perle borduurzijde van DMC dikte nr.5
Boekbindlijm of Tacky Glue
Schaar
Stopnaald of Maasnaald
Kopspelden
Cocktailprikker

Boekbindlijm:

Deze lijm is wit van kleur maar heeft als voordeel dat het transparant en snel
droogt.

Cotton Perle garen:

Cotton Perle is borduurzijde en zit op een klein bolletje maar is ook
verkrijgbaar in strengen, wat in verhouding goedkoper is. Het is verkrijgbaar
in meerdere diktes maar ik gebruik nr. 5 voor mijn Ami’s. Het voordeel is dat
het niet pluist en niet snel splijt met een strak resultaat.
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Stap 1

Stap 2

Stap 1: Bepaal de plaats waar je de mondhoeken wilt hebben en plaats hier knopspelden.
Wil je een brede mond dan laat je meerdere vasten ertussen, wil je het smaller dan minder
vasten ertussen.
Stap 2: Steek de naald op een willekeurige plaats in het hoofd, let wel dat je de naald in het gaatje
tussen de vasten steek en niet in een draad (anders kun je later het knoopje niet
wegwerken). Laat de naald er bij de 1ste knopspeld weer uitkomen. Trek de draad aan en laat
ongeveer 10cm. van je begindraad over.

Stap 3

Stap 4

Stap 3: Steek de naald in het gaatje bij de 2de knopspeld.
Stap 4: En laat de naald weer bij de begindraad uit komen. (Steek niet met je naald door de
begindraad maar er langs). Trek de draad aan tot er een klein boogje overblijft.
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Stap 5

Stap 6

Stap 5: Plaats knopspelden langs het boogje en trek de draad aan zodat het mooi langs de spelden
valt.
Wil je een grotere mond dan plaats je de spelden lager, wil je het kleiner dan iets hoger.
Stap 6: Met een klein beetje lijm aan de cocktailprikker lijm je het mondje vast. Doe dit telkens met
kleine stukjes en druk het iets aan. Schrik niet als er nu lijm zichtbaar is dit droogt echt
transparant op (je kunt het eerst op een proeflapje proberen als je het niet direct op je goede
haakwerk wilt doen). Laat dit eerst goed drogen voor je verder gaat.

Stap 7

Stap 8

Stap 7: Is de lijm goed droog dan knoop je de begin- en einddraad aan elkaar en trek dit aan zodat
het knoopje in het hoofd valt en leg er nog een knoopje op.
Stap 8: Vervolgens doe je beide draden in de naald en steek de naald in hetzelfde gaatje als de knoop
en laat de naald op een willekeurige plaats naar buiten komen. Trek de draad aan zodat het
knoopje in het hoofd verdwijnt. Knip de draden af. Je hebt nu een mooi strak mondje en de
draden zijn mooi weggewerkt.
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En zeg nou zelf…..dit is toch een lekker bekkie!!!
Succes en veel plezier met deze tutorial!
Deze tutorial mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
Deze tutorial is alleen voor persoonlijk gebruik. Natuurlijk mag je wel terug linken naar mijn website!
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