
STOKVOSJE
voor ca. 3-5 jaar

MATERIALEN
- 25 cm oranje viltachtige wollen stof
- lapje zwarte en witte stof
- 65 gr. watten
- tweezijdig plakbare tussenvoering,
   Vlieseline® Vliesofix
- houten stok, 60 cm, ø 20 mm
- stukje dun touw
- nietapparaat, schilderstape, dolkmes
  of ander scherp mes en schuurpapier

PATROONDELEN aantal

1 zijkant kop 2 oranje
2 onderkant kop 1 oranje
3 achterkant oor 2 oranje
3 voorkant oor 2 wit
4 verbindingsdeel 1 oranje
5 neus 1 zwart
6 ogen 2 zwart

De patronen zijn inclusief naad!
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KNIPPEN
Knip de patroondelen uit de stoffen zoals aangegeven in
de patroondelenlijst.

WERKBESCHRIJVING
Oren: Naai twee keer twee oordelen met de goede
kanten op elkaar. Keer de oren naar de goede kant. Stik
de oren op de zijkanten van de kop op de naad van de
figuurnaden. Naai de figuurnaden. Naai de zijkanten van
de kop tot het patroonteken aan elkaar, en strijk de naad
open.

Ogen en neus: Strijk een stukje tweezijdig plakbare
tussenvoering op de verkeerde kant van de zwarte stof
en knip daaruit de ogen en de neus zonder naad. Strijk
de ogen en de neus op de kop. Appliqueer de stukjes
langs de rand met een smalle, dichte zigzagsteek.

Kop: Speld de kopdelen met de goede kanten op elkaar
en naai de naden aan elkaar, laat de onderkant open.
Knip de naden smaller af, knip de ronde naden in en keer
de kop naar de goede kant. Vul de snuit en de bovenkant
van de kop met watten.

Stok: Wikkel om het uiteinde van de stok watten, zo
groot als een tennisbal en zet de watten vast met behulp
van schilderstape en het nietapparaat; deze watten bol
voorkomt dat de stok los laat als die in de kop zit. Werk
het andere uiteinde van de stok af met een mes en
schuur de oppervlakte glad met schuurpapier.

Verbindingsdeel: Naai de korte kanten van het stukje
aan elkaar. Naai een zoompje langs de smalste rand van
het stukje. Doe de stok door het verbindingsdeel zodat
het smalste uiteinde van het stukje aan de onderkant zit.

Aan elkaar bevestigen van de kop en de stok: Stop
het uiteinde van de stok in de kop en vul de kop helemaal
met watten. Bind de kop zorgvuldig aan de stok met
behulp van touw en het nietapparaat. Vouw de bovenste
naad van het  verbindingsdeel naar binnen en naai de
rand met de hand aan de kop; het verbindingsdeel bedekt
het vastgebonden en geniete gedeelte.
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TARKISTUSRUUTU
CONTROL SQUARE
KONTROLLFELD
CONTROLEVELD
KONTROLLRUTA

5 cm x 5 cm
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KEPPIKETTU – HOBBY-FOX
STECKENFUCHS – STOKVOSJE
KÄPPRÄV
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Kaavoissa on mukana
saumanvarat!

Pattern pieces include
seam allowances!

Die Schnittmuster sind
bereits mit Nahtzugaben!

De patronen zijn inclusief
naad!

Mönstren innehåller
sömsmåner!


