
ADD YOUR
BARCODE HERE

The perfect introduction to making soft toys— 
from basic techniques to complete projects. 

With a manual of basic techniques and five patterns to try, you’ll be  
an expert in no time. The sewing box includes everything you need to  

make the cat and his raincoat and boots, and the instructions and  
step-by-steps are clearly presented so that you’ll be sure to succeed.

Patterns and instructions to make five soft toys!
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Patterns for five toys 
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Easy to follow step-by-steps

Fabric, felt, stuffing and button 
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Patronen en aanwijzingen voor vijf knuffels!

De perfecte handleiding om zelf knuffels te maken: 
van basistechniek tot eindproduct.

Na de uitleg van de basistechniek zijn er vijf patronen om zelf 
knuffels te maken. In de naaidoos zit alles wat je nodig hebt om de 
poes, haar regenjas en haar laarsjes te maken. De aanwijzingen zijn 

zo duidelijk dat het niet mis kan gaan!
Patronen voor vijf 

knuffels en hun 
kleertjes  

Stof, vilt, vulsel en 
een knoopje om de 

poes te maken Accessoires voor 
elke knuffel
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kinderen vanaf 7 jaar.
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Naalden
Voor het meeste stikwerk in dit boek heb 
je een naainaald nodig. Die heeft een klein 
oog waar een katoenen draad doorheen 
kan. Voor het gezicht van de poes gebruik 
je een borduurnaald. Die heeft een groot 
oog waar een dikkere draad doorheen kan.

In de doos bij dit boek vind je het materiaal dat je nodig hebt voor de poes 
en haar kleertjes. Er zijn nog meer dingen die je nodig hebt, die vind je hier.

Borduurnaald

Draaddoorhaler
Met een draaddoorhaler rijg je de draad 
makkelijk door een heel klein oog. Verderop 
staat hoe je dat moet doen.

Borduurzijde
Om gezichtjes te maken heb je 
borduurzijde nodig. Een streng 
bestaat uit in elkaar gedraaide 
draden.

Naaigaren
Voor naaiwerk gebruik je naaigaren van katoen. 
Het zit op klosjes van allerlei maten en is te koop 
in alle kleuren van de regenboog. 

Tornmesje
Vind je de gemaakte 
steekjes niet mooi?
Haal ze dan los met 
een tornmesje. 
 

Speldenkussen
Hiermee raak je je naalden 
en spelden niet kwijt!

Vingerhoed
Om je vinger te beschermen als je de 
naald door de stof duwt. Kies er een 
die goed past om je middelvinger.

Naaischaar
Een goed scherpe naaischaar mag 
niet ontbreken in je naaidoos. 
Gebruik hem alleen voor stof, 
garen of lint. Knip er geen papier 
mee, dan wordt hij heel gauw bot.

Spelden
Voor het bij elkaar houden van 
de stukjes stof gebruik je spelden 
met een ronde, glazen kop.

Top-tip
Speld gevallen?

Zoek hem met een magneet!  

Naaigerei voor een knuffel

Oog

Garenklosje

Streng

Naainaald
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Overtrekpapier
Trek de patronen over.  
Dan kun je ze meerdere  
keren gebruiken.

Cent imeter
Voor het opmeten van de stukjes stof 
heb je een centimeter nodig. Meestal 
staan er inches op de ene kant en 
centimeters op de andere.

Stof
Verzamel zo veel mogelijk 
lapjes van allerlei verschillende 
materialen en kleuren.

V i l t
Er is vilt in heel veel kleurtjes. 
Het is heel geschikt voor 
knuffels, want het is sterk, 
zacht, makkelijk te knippen en 
het rafelt niet.

Katoen
Katoen is goed wasbaar en het 
voelt lekker aan. Je kunt het met 
alle andere stoffen combineren.

Knopen
Hoe meer knopen in je naaidoos, hoe liever! 
Je kunt er neuzen of ogen van maken of 
ze gebruiken als versiering. Of gewoon als 
knopen natuurlijk.

Pompons
Als staart of neus te gebruiken. Kijk 
op het internet hoe je ze zelf kunt 
maken of koop ze kant en klaar.

Versiering
Hier kun je bijvoorbeeld 
band, lint, zigzagband of 
kant voor gebruiken.

Vul l ing
Fiberfill is polyester vulmateriaal dat in elke 
handwerk- of hobbywinkel te koop is. Maak 
er kleine plukjes van, dat is makkelijker. Of 
gebruik stukjes van oude panty’s!

K l i t tenband
Het ene deel heeft piepkleine haakjes, 
het andere lusjes. Je kunt het telkens 
opnieuw gebruiken.

Top-tip
Bewaar bandjes, 
lintjes, klosjes en 

knopen in lege glazen 
potjes.
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30. Keer het werk door de vulopening. 
Nu zie je de oren en de poten aan 
het lijf zitten.

31. Vul het lijf met stukjes vulling. 
Stop het niet te vol, anders is je 
knuffel niet zacht meer.

32. Naai de vulopening dicht met een 
overhandse steek. Hecht af. Nu kun 
je het gezicht doen.

28. Speld de voorkant op de 
achterkant. Zorg dat oren en 
poten binnen de randen blijven.  

27. Leg de voorkant van het lijf over 
de achterkant met de goede kanten 
op elkaar, oren en poten ertussen.

Het gezichtje

1. Trek alle patronen met delen van het 
gezicht over en knip ze uit. Let op de 
aantallen.

2. Speld de PT op de lapjes vilt. Knip 
alle delen uit en haal de PT eraf.

4. Maak met zwarte borduurzijde drie 
verticale beginsteekjes voor het oog 
om aan te hechten.

3. Naai met roze draad in stiksteek 
de neus op het gezicht. Hecht af 
onder het vilt.

De patronen

Je hebt nodig:
• patronen gezicht
• overtrekpapier
• potlood 
• schaar
• spelden
• roze, bruin en wit naaigaren
• naainaald middelgroot 

Uit de naaidoos: 
• roze vilt voor de neus van de poes  
 

Poes, konijn en muis

• zwarte borduurzijde 
• borduurnaald  
• bruine, roze en grijze  
  stukjes vilt

vlek oog 
hond

snuit beer

neus beer 
en hond

Vul-opening
Vulopening

29. Naai de delen met de stiksteek 
aan elkaar. Laat de vulopening open. 
Hecht af. Haal de spelden eruit.

3 neusjes
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1. Naai met bruin garen de snuit in 
stiksteek op. Naai de neus daarop in 
stiksteek. Hecht af.

2. Naai met een borduurnaald en een 
dubbele zwarte draad de ogen in 
platsteek op. Hecht af.

2. Naai met een borduurnaald en een 
dubbele zwarte draad de ogen op. 
Hecht af.

3. Naai met een borduurnaald en een 
dubbele zwarte draad de mond in 
steelsteek op. Hecht af. 

3. Naai met een borduurnaald en een 
dubbele zwarte draad de mond op in 
steelsteek. Hecht af.

5. Begin met een piepklein platsteekje. 
Maak elke volgende steek wat groter, 
en vanaf het midden weer kleiner.

6. Haal de draad onder de steken 
door en maak twee steekjes voor het 
afhechten. Herhaal voor het andere oog.

8. Maak met steelsteken de mond. 
Steek de naald terug naar het midden 
en hecht af.

1. Naai in stiksteek met bruin garen de 
neus en de oogvlek op. Hecht af onder 
het vilt..

7. Naai een rijtje steelsteken onder de 
neus. Steek dan de naald naar opzij 
voor het begin van de mond.

10. Hecht af als de laatste klaar is. 
Zo maak je de gezichtjes van alle 
knuffels.

9. Maak de snorharen met de steelsteek. 
Steek de naald onder de stof door naar 
het begin van de volgende.

Hond Beer
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7. Keer jasje binnenstebuiten. Vouw 
mouwen 0,5 cm om en speld ze op de 
armsgaten.

8. Naai de mouwen met de stiksteek aan 
de armsgaten. Hecht af. Keer het jasje, 
goede kant buiten.

9. Naai nu de zakken op het jasje met 
de rijgsteek. Hecht af aan de binnenkant 
van de zak.

5. Speld de kraag op het jasje. Naai langs 
de bovenrand vast met de stiksteek. 
Hecht af.

Jasje en laarsjes poes

    Je hebt nodig:
• kleertjespatronen A en B
• overtrekpapier
• potlood
• schaar
• spelden??? ???? 
• oranje naaigaren 
• naainaald middelgroot

Uit de naaidoos:
• geel vilt 
• knoopje

1. Trek de patronen over en knip ze uit. 
Let op de juiste aantallen!

2. Speld de patronen op het gele vilt. Knip 
de delen uit en haal de spelden eruit.

4. Vouw het jasje dicht, voorpanden 
iets over elkaar. Knip aan beide kanten 
een armsgat.

3. Naai met de stiksteek 2 laarsdelen  
op elkaar. Hecht af. Keer. Herhaal voor  
2e laars.

6. Vouw elk mouwdeel dubbel en naai 
ze met de stiksteek langs de lange kant 
dicht. Hecht af.

10. Naai de knoop op het jasje, 
tegenover het knoopsgat. Knoop het 
jasje dicht.
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 1   Rijg een dubbele 
draad in de naald.

 2  Rijg nu stuk voor stuk de 
pompons aan de draad.

 3   Strik de ketting om 
de nek van je knuffel.

 1   Knip uit elk 
stukje vilt 2 bloemen.

 2  Naai 1 bloem A en 1 bloem B 
midden op een stuk band.

 3   Naai de eindjes van het band 
aan elkaar met de stiksteek.

Ketting

Verder nodig : 
• een aantal pompons 
• 50 cm garen

Bloemsandaaltjes

 1   Knip bloem A uit 
een stukje vilt.

 2  Naai de bloem met een 
kruissteek midden op het lint.

 3   Strik het lint om het 
hoofd van de knuffel.

Verder nodig :
• gekleurd vilt      
• bloem A
• 50 cm gekleurd lint 

Haarband

Verder nodig :
• 2 stukjes gekleurd vilt 
• 2 stukjes van 10 cm gekleurd elastisch band
• patroon bloem A en bloem B
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 1   Knip het ooglapje 
uit het zwarte vilt.

 2  Naai met de rijgsteek 
het lapje op het lint.

 1   Knip de 2 gespdelen 
uit het vilt.

 2  Naai ze met de rijgsteek 
op elkaar op het band.

 3   Naai de uiteinden 
van het band aan elkaar 
(stiksteek).

 1   Knip de 4 laarsdelen 
uit het vilt.

 2  Naai ze met de stiksteek 
2 aan 2 aan elkaar.

 3   Keer ze. Schuif ze aan 
de voeten en sla ze om.

Piratenlaarzen

Riem met gesp

Ooglapje
Verder nodig : 
• zwart vilt  
• 35 cm gekleurd lint
• patroon ooglapje 

Verder nodig : 
• 2 stukjes gekleurd vilt   
• 22 cm gekleurd elastisch band
• patroon gesp A en B

Verder nodig : 
• zwart vilt  
• patroon piratenlaarzen

 3   Knoop het lint om het 
kopje van je knuffel.
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