
UITLEG OM EEN UIL TE MAKEN 

 

Stap 1 Plak de twee papiertjes aan elkaar met plakband. Op elk papiertje staan twee 

pijltjes die je aan elkaar moet leggen. Hierna knippen we het patroon voor de uil 

uit. Knip uit vilt vast de 2 ogen, een snavel en een cirkel voor de onderkant. 

 

Stap 2 Zoek twee mooie stofjes uit voor je uil die je wilt gebruiken. Leg het patroon dat je 

hebt uitgeknipt op een van de stofjes. Je kunt het voorzichtig vastmaken met 

spelden. Knip daarna 1 centimeter langs de rand van het patroon.  Doe 

precies hetzelfde bij het andere stofje. 

 

Stap 3 Leg de stofjes zo netjes mogelijk op elkaar. De goede kanten moeten aan de 

binnenkant zitten. Dan spelden we de stofjes aan elkaar. Zo kunnen ze niet 

verschuiven als je ze gaat naaien.  

 

Stap 4 Nu gaan we de uil naaien. Stik voorzichtig op 1 centimeter van de rand de uil dicht. 

De onderkant laten we nog even open. 

 

Stap 5 Bovenaan de uil zit nu een puntje. Die knippen we eraf. Let er wel op dat je niet in 

het stiksel knipt! Nu draaien we de uil om zodat de naden naar de binnenkant 

komen.  

 

Stap 6 Op je patroon staat een vouwlijn. Deze lijn gaan we op de stof even dichtspelden. 

Als dat gebeurd is kunnen we de uil gaan vullen.  

 

Stap 7 Is je uil gevuld? Dan pakken we nu een grote naald en draad. Aan de onderkant van 

de uil gaan we nu een draad rijgen.  Rijg op  ongeveer 1 centimeter van de rand af. 

Als je dit helemaal af hebt trek je de draad voorzichtig aan. Misschien moet je er 

tussendoor nog wat extra vulling bij doen.  

 

Stap 8  De onderkant kan nu afgewerkt worden. Pak de grootste cirkel die voor de 

onderkant is en neem opnieuw een naald en draad. Zet de cirkel langs de rand vast 

tegen de onderkant. Zorg ervoor dat je niet meer kunt zien waar je de draad 

aangetrokken hebt. 

 

Stap 9 Je uil is nu bijna af! We halen eerst de spelden uit de uil. De bovenste driehoek die 

niet gevuld is vouwen we een kant op, je mag zelf weten welke kant je het mooist 

vindt. Om het makkelijker te maken kun je het puntje even vastzetten met een 

speld.  

 

Stap 10 We gaan de snavel vastzetten. Vouw de snavel dubbel en zet deze op het puntje 

wat je net vast gespeld hebt. Met naald en draad zet je de snavel vast aan de uil.  

 

Stap 11 Zoek 2 mooie knopen uit die je als ogen wilt. Zet de knopen samen met de ogen 

van vilt vast aan de uil.  

Je uil is nu af! 


