
Swart skaap, swart 

D
IE bufferstrook pas in 'n baba
bedjie met biDnemaal 128 x 
64 CIII- Indien dit vir 'n Jdeiner of 
groter bababedjie gemaak . 

word, kan die posisie van die Iyne war die 
strook in drie verdeeI so verander word 
011\ te pas: Meet die breedl:e van die baba
bedjie (binne) 011\ die male vir die mid
de1ste dee! te kry_ Teken dit oor op die 
patrOOn. Die sydele sal dan net langer of 
korterwees. 

BENODIGDBEDE 
1,40 m groen lakenstoC (230 em breed) 
0,50 m pienk lakenstof (230 em breed) 
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0,90 m bontlakenstof (230 an breed) 
oorsk:ietstuldQ swart en wit ka1oenstof vir 
die appJiekwerk 
1,80 m Jiggewig watteersel 
3 stukkies sJcuimrubber war binne-in die 
drie dele van die bulferstroolc pas (2 an 
dik) 
bypassentle gale 

swart borduurgare 
drie druldrertjies 
ruilpapier (5-<:m-ruite). 

NATREKVANPATROON 
Die paIIOOI\ wat vir die bulferstrook aan

gegee is, moot vergrooI word E11ce bJok-

kie = Scm. 
Teken die patroon voIgens diagram oor 

op ruitpapier. Teken die afsonderlike 
vorms na en knip uit. Nonuner elke vorm 
5005 op die patroon en let daarop <!at die 
vorms melcaar oorv1euel (op die patroon 
met stippellyne aangedui) . 

KNIPJUlNWYSINGS 
Knip twee stroke 183 x 56 em; een rantjie 

(nr. I) en een rantjie (nr. 2) uit groen la
kenstof. Knip een strook 183 x 43 em vir die 
lug; een boom (nr. 3); twee borne (nr. 4) en 
een boomstam (nr. 5) uit pienk lakenstof. 

Knip drie stroke 120 x IS em en twee 
stroke 76 x IS em vir die valle; vier stroke 
74 x 8 em vir die bandjies, een dubbelrant
jie (nr. 11), een boom (nr. 12), een boom 
(nr. 13), en twee boomstamme (nr. 14) uit 
bontlakenstoL Knip vier skape (nr. 6), twee 
wolke (nr. 7), een wolk (nr. 8) en een wolk 
(nr. 9) uit wit katoell- Knip 16 skaapbene 
(nr. 10) uit swart katoenstof. 

JUlNWYSINGS VIR JlPPLIEKWERK 
Die lang pienk lakenstofstrook (183 x 

43 em) word gebruik as agtergrond vir die 
appJiekwerk.. Verwys na die diagram en 
ryg e1ke vorm in posisie (diagram I). P1aas 
stukke <Xir mekaar waar nodig. Applikeer 
dan met 'n fyn sigsagsteek aJ om die rand 
Pars good Gebruik swart borduurgare en 
werk die skape se neuse en oe met 
salynsteek (diagram 6), en die hakkies met 
agtersleek (diagram 7). 

JUlNWYSINGS VIR BUFFERSTROOK 
S1aan onderste rand van appJiekstrokie 

1,5 em na verkeerde kant om en stik.. Pars. 
HerhaaJ met groen strook.. Ryg watteersel 
aan die verkeerde kant van die appJiek
strook.. Stile die bufferstrook om die kante 
en buitelyne van die rantjies en op voulyne 
deur (diagram 2). Die vaJJetjies word in vyf 

verskillende dele gemaak.. You e1ke strook 
oor die 1engte in twee met regte kante op 
rnekaar en rond die punte af 5005 aangedui 
(diagram 3). Stik.. Knip oortoJJige stof af en 
keer die regte kant na buite. Pars. Ryg in 
by rafelkante (diagram 4). Ryg die drie 
langer vaJle in soda! dit op die boonste 
rande van die appJiekstrokie pas (5005 aan
gedui, diagram 5>- Stile op die regte kant 
met rafelbDle op mekaar (soos aangecDu, 
diagram 5) - 1,5 em word vir die naa1 toege

laat. HerhaaJ aan die kante met die korter 
valle. Ryg die appliek- en groan strook aan 
mekaar met regte kante op mekaar en die 
val tussenin en stik Iangs die kante en die 
boonste rand (diagram 10). Die naattoe

Jating is 1,5C111- Om die vier ~jies te 
maaJc SIaan 5 mm na verkeerde kant om aJ 
om die rand van die strokies. You elke 
strook oor die lengte in twee met ver
keerde kante op rnekaar en stik so na as 
moontlik aan die rand. Spaid bandjies 
(5005 aangedui, diagram 9) op die boonste 
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rand van die buffeISlrook aan die ver
keerde kant. by builehoeke en hoekvou
Iyne in posisie en sIik. 

PIaas die skuimrubber binne-in die buf
feISlrook en werk 'n drukkertjie in die mid
del van elke dee! om die slruimrubber 
binne te bou. 

Df:KEN 
BENODIGDBEDE 
30 em pienk Iakenstof (Z30 em breed) 
I m bonllakenStof (Z30 em breed) 
ooISkietstuklries swart en wit katoenstof vir 
die appliekwerk 
SO em swaargewig-waneersel 
bypassende gare 
swan borduurgare 

~UNWYSING.'I 
Knip 2 stukke 84 x 64 em un bonl 

Iakenstof vir die YOOr- en agterpan! van die 
dekeri. Knip 2 stroke ISO x IS em en twee 
stroke 100 x IS em un bonllakenstol Knip 2 
stroke ISO x 8 em en twee stroke 100 x 8 em 
un pienk Iakenstol Knip oak 'n stuk wat
teersel 80 x SO em. Knip voIgens die skaap
patroon (diagtam 12), drie skape un wit 
katoenstof en twaalf bene un swan 
katoenstol 

AANWYSINGS 
Rangskik die skape op een stuk bonl 

Iakenstof soos aangedui (diagram ll). Volg 
aanwysings vir bufferstrook vir appliek
werk en valJetjies. Ryg eers die pienk val
letjie in en stik <lit aan die regte kante van 
die deken met rafelkante op mekaar. Her
haal met bonl valJetjie (diagtam ll). Stile 
die boonste appliekstuk aan die onderste 
bonl stuk met regte kante op mekaar en 
valJetjies na binne gevOlL Laat 'n klein 0pe

ning. Keel regte kant na bui1e. PIaas wat
teersei binne-in en werk met die hand toe. 
Deurstik deken om elke skaap. 

BEWERTjIE 
BENODIGDBEDE 
20 em wit vilt en 10 em groen vilt (91 em 
breed) 
oorskietstui<ke swart, pienk en gee! vilt 
ooISkietstukke aanstryk-tussenvoering 
tweestokke 
visIyn 
bypassetvle gare 
groen borduurgare en papier met l-an
ruile. 

KNIPAJlNWYSINGS 
Gebruik die patroon vir die skaap op die 

deken (diagram 12), boom (nr. 4) en wolk 
(nr. 8) op die bufferstrook. Knip vier skape 
en 8 wolke un wit vilt. Knip sestien bene un 
swart vilt, vier borne un groen vilt en vier 
boomstaDlme un pienk vilt. Vergroot sonpa
troon wat aangegee is (diagram 13). Elke 
blokkie = 1 em. Knip SOlI !Wee keer uit 
gee! vilt. Knip 20 bJomme voIgens die blom
pattOOIl (diagram 14). 

AANWYSINGS 
Skaap: Stile twee-twee om die rand aan me
kaar, maar laat 'n Idein opening. Stop lig
gies op. Stryk tussenvoering aan ver
keerde kant van bene vas. Stile bene !Wee
twee aan mekaar met verkeerde kante op 
mekaar. PIaas bene in die opening in posi
sie en werk toe. ilorduur 00, mond en DellS 

met borduurgare. 
BoDIe: Werk vyf blomme met 'n Franse 
knoop aan elke boom (diagram 8). Stryk 
tussenvoering aan die verkeerde kant vas 
en volg aanwysings vir die skape. 
Wolke: Stile !Wee-twee aan mekaar, maar 
laat 'n klein opening. Stop 1iggies op en 
werktoe. 
SoD: Volg aanwysings vir wolke. 

OM BEwERTjIE AANMEKBg TE SIT 
(&gr.ua 15) 

Bind die !Wee stokke in die middel oar
Iauis aan mekaar. Bind 'n wolk aan elke 

• 

'n Bufferstrook met 'n 

pragtige toneel van skape, 

rantjies, bome en wolke 

keer dat baba sy kop stamp, 

en 'n bewertjie met eenderse 

ontwerpe sal hom UTe lank 

vermaak. Rond die stel met 'n 

bypassende deken af 

skaap en boom met vislyn vas met onge
veer 12 em tussenin. Knoop vas aan die 
stokke omtrent 2,5 em van die punt van die 
stokke at Verander die 1engte en die posi
sie totdat die bewertjie gebalanseerd is. 
Roo die vislyn in posisie met 'n titsehjie 
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Die gewatteerde deken vir 

. baba se bedjie Iyk nie net 

pragtig nie, maar is ook 

maklik en vinnig om te maak 

BENODIGDHEDE 
1 m wit katoen (120 em breed) 
1,5 m wasbare roomkleurige sy (120 em 
breed) 
0,5 m roomkleurige geborduurde moese
lien (122 em breed) 
500 g wasbare sintetiese watteersel 

METODE 
Stryk aJ die materiaal deeglik. Cebruik 

0,5 m van die roomkleurige sy en knip 60 
vierkante van 10 vk em daaruit. Sny 120 
vierkante van 7,5 vk em elk uit die ka~ 

toenmateriaal en 60 vierkante van 
10 vk em elk uit die moeselien. 

Speld 'n katoenvierkant en 'n syvier
kant met verkeerde kante op mekaar vas. 
am die vierkante op mekaar te laat pas, 
moet 'n plooi in die mid del van elke sy 
van .die syvierkante gevou en vasgespeld 
word (kyk skets 1). 

Stik ' n 6-mm-naat om drie sye. Laat 
een kant oop. Stop watteersel aan die oop 
kant van vierkant in. Moenie te styf stop 
nie. Maak 'n plooi in die middel soos by 
die ander sye, en stik toe. 

Doen dieselfde met al die katoen-en
moeselienvierkante en met die orige 59 
syvierkante. (Elke vierkant het dus ' n ka
toenrugkant.) 

Iy kan die kwilt so groot maak soos jy 
wil deur die aantal vierkante te ver
meerder. 

Stik die gestopte vierkante aan mekaar 
vas. Wissel die moeselien- en syvierkante 
af. 

am die vierkante aan mekaar vas te 
stik, moet jy met die regte kante op me
kaar al langs die bestaande naat van elke 
vierkant afstik. Stik U vierkante op die 
manier aan mekaar vas om 'n ry te vorm. 
Maak nou 10 rye van 12 vierkante elk en 
stik die rye aan mekaar vas. 

Pia as nou die voltooide stuk werk met 
die regte kant na bo op die verkeerde 
kant van die orige stuk systof. Die systof 
moet by drie sye 10 em en aan die bokant 
20 em verby.die gestopte vierkante steek. 

Vou die stukke wat verbysteek in die 
helfte na bo, YOU die rafelkante na binne 
en stik netjies rondom vas (kyk skets 2). 

Die systof moet s6 omgevou word dat 
die punte nil' oor die gestopte vierkante 
gestik word nil', maar net die naatge
deeltes om die rand van die kwilt bedek. 
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