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DIT HEB JE NODIG: 
60 cm borgstof van 1.40 m breed; 15 x 45 cm fluweel voor de binnen-
kant oren en het gezicht; restje zwart vilt; textielcarbon of verdwijnstift; 
15 cm band van ± 1 cm breed; wasbare vulling; 2 pompons; textiellijm; 
ruitjespapier met ruitjes van 4 x 4 cm

Patroondelen: 1 lijf; 2 gezicht en tussenbaan (zie kopje ‘KNIPPEN’)
Teken de patroondelen op ware grootte. Neem het gezicht volgens de 
aangegeven lijn apart over. Knip de oren en de staart volgens de aan-
gegeven lijn af.

KNIPPEN 
Knip uit borgstof: 1 lijf, oren en staart (2x knippen); voor de tussenbaan 
2 repen van 6 x 65 cm. Uit fluweel: 2 gezicht en oren (2x knippen); het 
overgenomen gezicht.

WERKWIJZE

•  Naai de twee oren (borg en fluweel) op elkaar en laat de onderkant 
open, zodat je hem om kunt keren. Leg in de onderrand van de oren 
een plooitje.

• Naai de rondingen van de staartdelen op elkaar en keer om. Vul de 
staart een beetje op.

• Speld de oren en de staart op het voorlijf.

•  Naai de tussenbaan aan elkaar tot een lange reep. Speld de tussen-
baan langs de buitenrand van het voorlijf. Sluit de tussenbaan, zo 
dat hij past. Naai de tussenbaan aan het voorlijf. Naai de andere 
rand van de tussenbaan aan het achterlijf, laat een klein stukje open 
zodat je het geheel om kunt keren en vullen.

• Vul de lama en naai de opening dicht.
•  Voor de snuit: naai de twee rondingen aan elkaar, en keer ze. Naai 

de snuit met de hand op de kop vast. Laat een klein stukje open zo-
dat je de snuit kunt vullen.

• Plak of naai de versieringen, ogen en mond op, als finishing touch!
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elk hokje is 4 x 4 cm
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DIT HEB JE NODIG: 
85 x 75 cm bontstof; 85 x 85 cm fluweel voor de binnenkant oren en het 
gezicht; restje zwart vilt; textielcarbon of verdwijnstift; 30 cm band van 
± 1 cm breed; 85 x 70 cm dikke wattine van de rol; 2 pompons; textiel-
lijm; 6 gekleurde kwastjes; ruitjespapier met ruitjes van 4 x 4 cm

Patroondeel: lijf. Teken het patroondeel op ware grootte. Neem het ge-
zicht volgens de aangegeven lijn apart over. Knip de oren volgens de 
aangegeven lijn af.

KNIPPEN 
Knip uit bontstof: lijf (1x knippen); oren (2x knippen). Uit fluweel: lijf (1x 
knippen); gezicht en oren (2x knippen). Uit wattine: lijf (1x knippen).

WERKWIJZE

•   Naai de twee oren (bont en fluweel) aan elkaar en laat de onder-
kant open, zodat je hem om kunt draaien. Leg in de onderrand van 
de oren een plooitje.

• Speld de oren en de staart op het voorlijf.

•   Rijg de wattine op de verkeerde klant van het achterlijf. Naai het 
voor– en achterlijf op elkaar, laat een klein stukje open zodat je het 
geheel om kunt keren. Naai de opening dicht.

•  Naai daarna de gezichtdelen op elkaar, laat een klein stukje open 
zodat je het geheel om kunt keren. Keer het gezicht en naai de ope-
ning dicht. Naai het gezicht met de hand op de lama vast.

• Plak of naai de versieringen, ogen en mond op, als finishing touch!
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