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KNUFFELSCHAAP

Afbeelding 5: Vouw de open randen van de oren volgens de 
patroontekens dubbel en stik ze bij de naad in de juiste vorm.

In elkaar naaien: 
Afbeelding 6: Stik de poten en de oren volgens de patroon-
tekens op één rompdeel, de goede kanten op elkaar.

Afbeelding 7: Speld en naai de rompdelen met de goede 
kanten op elkaar, laat op de kruin tussen de patroontekens 
een keersplit open. 

Afbeelding 8:  Knip de naden smaller en keer het schaap 
naar de goede kant.  Vul het schaap met watten zodat het 
stevig wordt.  Vouw de naden van het keersplit naar de 
binnenkant en sluit het keersplit met de hand.

Voor - en achterpoten: 
Afbeelding 1: Knip twee stukjes linnen van 14 x 11 cm en leg 
ze met de goede kanten op elkaar. Speld de patronen van de 
voor- en achterpoten zo naast elkaar op het linnen dat er om 
de patronen een naad van minimaal 5 mm zit. Naai de omtrek 
van de poten met een korte rechte steek en gebruik het 
patroon als mal tijdens het naaien. Laat de bovenkant van de 
poten open, begin en eindig het stiksel nauwkeurig met een paar 
steekjes heen en terug.

Afbeelding 2: Knip de poten uit met een naad van 5 mm, knip 
de bovenkant zonder naad.  Druk de naden open met uw nagel 
en keer de poten naar de goede kant.  Vul de poten met watten.  
Stik de bovenkanten op elkaar.

Oren: 

Afbeelding 2:  Knip uit linnen en katoenen plattricot stukjes 
van 8 x 8 cm en leg ze met de goede kanten op elkaar. Knip uit 
papier twee patronen van de oren en speld de patronen zo 
naast elkaar op de linnen/plattricot delen dat er een naad van 
minimaal 5 mm om de patronen zit, let op dat de oren elkaars 
spiegelbeeld worden. Naai de rechte rand en de ronde rand van 
de oren tot het patroonteken met een korte rechte steek en 
gebruik het patroon als mal tijdens het naaien. Laat de bevesti-
gingsrand van de oren open, begin en eindig het stiksel 
nauwkeurig met een paar steekjes heen en terug.

Afbeelding 4: Knip de oren uit met een naad van 5 mm, knip 
de bevestigingsrand met een naad van 1 cm.  Knip de hoekna-
den schuin af en keer de oren naar de goede kant.

KNIPPEN
Knip het patroondeel van de romp uit katoenen plattricot. 
Knip alle randen van de romp met een naad van 1 cm. Let op! 
De poten en oren worden later geknipt.

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden met een rechte steek. De naden zitten 
verborgen in het schaap en hoeven daarom niet afgewerkt 
worden. Het is verstandig om de naden twee keer te naaien 
zodat ze extra stevig worden.

Verstevigen: Knip de tussenvoering en verstevig beide 
rompdelen.

Gezicht van het schaap: Trek het gezicht van het schaap 
over op de papieren kant van de plakbare tussenvoering en 
knip het gezicht uit met een ruime naad. Strijk het gezicht op 
de verkeerde kant van het linnen lapje en knip het gezicht 
langs omtrek uit.  Verwijder de papieren beschermlaag van het 
gezicht.  Strijk het gezicht volgens de patroontekens op de 
goede kant van één rompdeel.

Speld een stukje scheurbare tussenvoering onder het gezicht 
op de verkeerde kant van de romp.  Appliqueer het gezicht 
vlak langs de rand met een rechte steek met garen in de kleur 
van het linnen. Borduur de ogen en de mond met een rechte 
steek met donkergrijs sierstikgaren. Hecht de uiteinden van 
het garen nauwkeurig af.  Verwijder de scheurbare tussenvoe-
ring en stoom het motief aan de goede kant.

BENODIGDE MATERIALEN
- 30 x 15 cm lapje katoenen plattricot met polkadot 
motief

- 30 x 30 cm dun linnen
- stukje tussenvoering,  Vlieseline G 785
- tweezijdig plakbare tussenvoering, Vlieseline® Vliesofix 
- scheurbare tussenvoering, Vlieseline® Stikvlies
- dronkergrijs sierstikgaren, Epic nr. 80 80
- watten voor de vulling

PATROONDELEN aantal

1 romp       2
2 achterpoot      2+2
3 voorpoot      2+2
4 oor       2+2
      gezicht
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KNUFFELSCHAAP

Afbeelding 5: Vouw de open randen van de oren volgens de 
patroontekens dubbel en stik ze bij de naad in de juiste vorm.

In elkaar naaien: 
Afbeelding 6: Stik de poten en de oren volgens de patroon-
tekens op één rompdeel, de goede kanten op elkaar.

Afbeelding 7: Speld en naai de rompdelen met de goede 
kanten op elkaar, laat op de kruin tussen de patroontekens 
een keersplit open. 

Afbeelding 8:  Knip de naden smaller en keer het schaap 
naar de goede kant.  Vul het schaap met watten zodat het 
stevig wordt.  Vouw de naden van het keersplit naar de 
binnenkant en sluit het keersplit met de hand.

Voor - en achterpoten: 
Afbeelding 1: Knip twee stukjes linnen van 14 x 11 cm en leg 
ze met de goede kanten op elkaar. Speld de patronen van de 
voor- en achterpoten zo naast elkaar op het linnen dat er om 
de patronen een naad van minimaal 5 mm zit. Naai de omtrek 
van de poten met een korte rechte steek en gebruik het 
patroon als mal tijdens het naaien. Laat de bovenkant van de 
poten open, begin en eindig het stiksel nauwkeurig met een paar 
steekjes heen en terug.

Afbeelding 2: Knip de poten uit met een naad van 5 mm, knip 
de bovenkant zonder naad.  Druk de naden open met uw nagel 
en keer de poten naar de goede kant.  Vul de poten met watten.  
Stik de bovenkanten op elkaar.

Oren: 

Afbeelding 2:  Knip uit linnen en katoenen plattricot stukjes 
van 8 x 8 cm en leg ze met de goede kanten op elkaar. Knip uit 
papier twee patronen van de oren en speld de patronen zo 
naast elkaar op de linnen/plattricot delen dat er een naad van 
minimaal 5 mm om de patronen zit, let op dat de oren elkaars 
spiegelbeeld worden. Naai de rechte rand en de ronde rand van 
de oren tot het patroonteken met een korte rechte steek en 
gebruik het patroon als mal tijdens het naaien. Laat de bevesti-
gingsrand van de oren open, begin en eindig het stiksel 
nauwkeurig met een paar steekjes heen en terug.

Afbeelding 4: Knip de oren uit met een naad van 5 mm, knip 
de bevestigingsrand met een naad van 1 cm.  Knip de hoekna-
den schuin af en keer de oren naar de goede kant.

KNIPPEN
Knip het patroondeel van de romp uit katoenen plattricot. 
Knip alle randen van de romp met een naad van 1 cm. Let op! 
De poten en oren worden later geknipt.

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden met een rechte steek. De naden zitten 
verborgen in het schaap en hoeven daarom niet afgewerkt 
worden. Het is verstandig om de naden twee keer te naaien 
zodat ze extra stevig worden.

Verstevigen: Knip de tussenvoering en verstevig beide 
rompdelen.

Gezicht van het schaap: Trek het gezicht van het schaap 
over op de papieren kant van de plakbare tussenvoering en 
knip het gezicht uit met een ruime naad. Strijk het gezicht op 
de verkeerde kant van het linnen lapje en knip het gezicht 
langs omtrek uit.  Verwijder de papieren beschermlaag van het 
gezicht.  Strijk het gezicht volgens de patroontekens op de 
goede kant van één rompdeel.

Speld een stukje scheurbare tussenvoering onder het gezicht 
op de verkeerde kant van de romp.  Appliqueer het gezicht 
vlak langs de rand met een rechte steek met garen in de kleur 
van het linnen. Borduur de ogen en de mond met een rechte 
steek met donkergrijs sierstikgaren. Hecht de uiteinden van 
het garen nauwkeurig af.  Verwijder de scheurbare tussenvoe-
ring en stoom het motief aan de goede kant.
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© Copyright
De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé 
gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet 
toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en 
foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en reproductie ervan 
op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de 
auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens verstaan het 
overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie van het item 
mogelijk is.  Alle rechten voorbehouden.
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