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DIT HEB JE NODIG 
• vilt in huidskleur, lichtgeel, lichtbruin, rood, 
wit, zwart, grijs en roze • zwarte, roze, witte, 
gele en bruine borduurzijde • restjes stof 
voor de kleren • twee knopen van ½ cm 
doorsnee • fiberfill • glitterkarton  • textiel-
lijm

ZO MAAK JE EEN POP
01 Kopieer de patroondelen van blz. 3, 4 en 
5 en knip ze uit vilt en stof. Reken voor de  
kledingstukken een extra zoom.
02 Leg de voorkant van het haar op het ge-
zicht. Stik het rondom en langs de haarlijn 
vast met stiksteek in bijpassende kleur.
03 Leg het nekstuk tegen de verkeerde kant 
van de achterkant van het haar, precies op 
de plek waar de hals aan het gezicht zit. Stik 
de nek op de onderkant van het haar vast. 
04 Knip twee kleine ovaaltjes van zwart vilt 
voor de ogen. Zet ze zoals op het voorbeeld 
vast met dekensteek in zwart. Maak lichtjes 
in de ogen met een witte knoopjessteek, en 
wimpers met rechte zwarte steekjes.
05 Borduur de mond met stiksteek in zwart. 
Borduur bij moeder met roze stiksteek de 
contouren van de lippen en vul ze op met 
satijnsteek.
06 Leg voor de kleren van vader en zoon 
een stuk bloes en broek op elkaar. Stik de 
taillenaad op elkaar.
07 Leg de kleding op een vilten lijf, met de 
goede kant omhoog. Leg het gezicht erop, 

met de goede kanten tegen elkaar en met 
de nek en hals tegen elkaar. Leg voor moe-
der het kraagje tussen hoofd en lijf, met de 
rechte kant aansluitend op de hals. Laat bij 
het meisje de schortkraag op dezelfde ma-
nier aansluiten. Stik de hals dicht. Stik de 
overige stukken van het lijf en de achterkant 
van het haar aan elkaar.
08 Leg de voor- en achterkant van de pop 
met de goede kanten tegen elkaar. Speld ze 
op elkaar, waarbij je de randen en hals laat 
aansluiten. Stik vanaf de onderkant langs het 
lijf en hoofd met stiksteek en maak een 
zoom van 2-3 mm. Laat onderaan een ope-
ning van 2-3 cm om de pop te keren. 
09 Keer de pop, zodat de goede kant aan de 
buitenkant komt, vul hem stevig op met vul-
ling en zoom hem dicht. 
MOEDER
10 Zet de knoopjes midden onder de kraag 
aan. Wind bijpassende draad een paar keer 
rond de basis van het knotje, trek dit strak 
aan en hecht af.

VADER
11 Stik voor het strikje de korte kanten van 
het grote stuk van de strik aan elkaar.  Vouw 
de naad naar middenachter. Vouw het mid-
den samen, wind er een dun reepje vilt om-
heen en zet dit aan de achterkant vast met 
een paar steekjes. Hecht niet af maar naai 
met dezelfde draad het strikje op de bloes.

MEISJE
12 Zet de schortkraag met een stiksteek vast 
op het lijf. Klap de geschulpte rand van de 
schortzak om. Zet de schortzak langs de ron-
de onderrand vast op het schort, met de 
goede kant naar boven; laat de bovenkant 
van de zak open. Maak een strikje als bij de 
vader.

JONGEN
13 Zet de borstzak met stiksteken vast en 
laat de bovenkant open.

ZO MAAK JE EEN DIER 
14 Stik het buikstuk midden op de voorkant 
van het lijf. Stik op elk oor een binnenoor; 
houd de onderkanten gelijk.
15 Breng de details van je keuze aan op het 
gezicht. Wij gaven de hond een vlekje rond 
zijn oog en een zwarte neus, en de kat zwar-
te strepen en een roze snuitje. Borduur met 
zwarte knoopjessteek de ogen en met rech-
te steekjes de bek. 
16 Leg de oorstukken op het gezicht, met 
de goede kanten op elkaar en de randen 
gelijk. Stik ze vlak bij de rand vast.
17 Zet de pop in elkaar en keer hem zoals 
aangegeven in stap 7 t/m 9.
18 Maak een hondenband van een dun 
reepje vilt en zet dit met een paar steekjes 
vast aan de achterkant. Knip uit karton een 
rondje voor de hondenpenning en plak hem 
vast.

0908 14
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Huis gezocht
Even voorstellen: dit is de familie Lap. Samen met 

hun dochter, zoon, hond en kat zijn pa en ma  
op zoek naar een fijn nieuw thuis. Iets voor jou?  

Je maakt ze van (een restje) vilt en versiert ze met  
opgenaaide lapjes stof en borduursels. 
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Moeder haar 
voorkant 
Knip 1x

Moeder/Vader 
gezicht 
Knip 1x

Klein strikje 
Knip 1x

Groot strikje 
Knip 1x

Nek vader/
moeder 
Knip 1x

Peter Pan 
kraagje 
Knip 1x

Vader haar  
voorkant 
Knip 1x

Meisje haar 
voorkant 
Knip 1x

Jongen haar 
voorkant 
Knip 1x

Moeder/Vader 
lijf Knip 2x in vilt 

voor moeder, 
Knip 2x in stof

Jongen/Meisje 
gezicht 
Knip 2x

Jongen/Meisje 
lijf Knip 2x in 

vilt en Knip 2x 
katoen

Jongen shirt 
Knip 2x

Jongen jeans 
Knip 2 x

Jongen zak 
Knip 1x

Meisje zak 
Knip 1x

Schort kraag 
Knip 1x
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Vader shirt 
Knip 2x

Naadtoeslag

Vader jeans 
Knip 2x

Jongen haar 
achter 

Knip 1x

Huisdier lijf 
Knip 2x

Meisje haar 
achter 

Knip 1x

Huisdier hoofd 
Knip 2x 

Hond oor 
Knip 2x

Hond 
binnenoor 

Knip 2x

Huisdier buik 
Knip 1x 

Kat oor 
Knip 2x

Kat binnenoor 
Knip 2x

Ooglapje
Knip 1x 

Hondenpenning
Knip 2x

Moeder haar 
achter 

Knip 1x

Vader haar 
achter 

Knip 1x

Jongen/meisje 
nek

Knip 1x


