
Werkbeschrijving knuffeltje (konijn)         

       

• Knip de patronen uit en leg deze op de  

bijbehorende dubbelgevouwen 

stof.  

(knip langs de patronen 1 cm 

naad aan).   

Let op dat u de voetjes 2 keer uit  

dubbele stof moet halen. 

De oortjes knipt u ook uit de 

contrast stof. 

 

• Spelt de oren en de voetjes met de goede kanten 

op elkaar en naai deze op 1 cm. Let op dat u niet rondom alles vast naait maar 

hou rekening met een keerkeeropening. (bij de oren onderin) (en de voetjes 

bovenin) 

 

• Knip kleine driehoekjes uit de stof tot aan het stiksel bij de ronding van  de 

oortjes en de voetjes. Keer nu de oren en voetjes. 

 

• Leg de delen van het lijfje met de goede kanten op elkaar (zorg dat het nekje 

aan beide kanten gelijk is) en spelt de oortjes op 

de gewenste plek aan het hoofdje vast met de 

keeropening naar boven (tussen 

de 2 stoffen in)  

 

• Doe dit ook met de voetjes. 

 

• Laat bij de zijnaad 15 cm open. (dit 

wordt u keerruimte)  

 

• Knip de naad bij hoekjes schuin weg 

voor een mooiere hoek. 

 

 



• Haal alles door de keerruimte naar buiten en vul het hoofdje op met wat 

wattine zodat het een leuk rond kopje krijgt. 

 

• Naai de zijnaad met de hand vast of stik het door op de naaimachine. 

 

• Knip van het printstofje een strook van 45x10cm. (dit wordt het sjaaltje van de 

knuffel) 

 

• Vouw het strookje dubbel met de goede kanten op elkaar en stik rondom op 1 

cm. Maar laat 1 uiteinde open. 

 

• Haal de stof via de opening naar buiten en naai de opening met de hand of 

machinaal dicht. 

 

• Strijk het sjaaltje mooi plat en strik deze in een mooie vorm om het nekje van 

de knuffel. (evt. met kleine steekjes met de hand vastzetten) 

 

 

En het konijntje is klaar! 


