
EVENING SONG 
VOGEL MUZIEKDOOS

BENODIGDE MATERIALEN
- 30 x 35 cm katoenen plattricot met 
polkadot motief 

- 15 x 25 cm wit katoenen plattricot
- 20 x 30 cm dun biologisch katoenen 
teddybreisel

- 25 x 10 cm dun linnen
- stukje tussenvoering,  Vlieseline G 785
- wattine, Vlieseline® 277 Cotton  
- tweezijdig plakbare tussenvoering, 
Vlieseline® Vliesofix

- scheurbare tussenvoering, Vlieseline® 
Stikvlies

- wit, zwart en linnenkleurig garen voor 
sierstiksels, Epic nr. 80

- kleine wasbestendige muziekdoos, Efie.de

PATROONDELEN  aantal

1 romp       2
2 vleugel     2+2
3 veer       2
4 ophanglusje*      1
5 poot     2+2
6 snavel       2
      oog   
      versiering van de veer

Bevestigen van de vleugels, afbeelding 8: Speld de 
vleugels volgens de patroontekens op de goede kant van de 
rompdelen (D+E) Naai de vleugels met een rechte steek en 
naai een paar steekjes heen en terug aan het begin en eind.

In elkaar naaien van de romp, afbeelding 9: Speld de 
rompdelen met de goede kanten op elkaar en naai ze met een 
rechte steek van patroonteken A tot patroonteken B op elkaar. 
Naai een paar steekjes heen en terug aan het begin en eind.

Steek de trekker van de muziekdoos in de vogel en leg het 
koord bij patroonteken B. 

Naai het gedeelte tussen patroonteken B en C met een rechte 
steek, naai een paar steekjes  heen en terug aan het begin en 
eind en laat een splitje van 3 mm open bij patroonteken B 
zodat het koord vrij kan bewegen.

Afbeelding 10. Knip de naden smaller en keer de vogel naar 
de goede kant. Knip van de wattine stroken van ± 5 mm breed. 
Wikkel de stroken om de muziekdoos. Knip stukjes wattine 
van verschillende grootte. Leg de muziekdoos in de vogel en 
vul de vogel met stukjes wattine totdat het geheel stevig is. 
Controleer steeds de plek van de muziekdoos zodat de vogel 
in balans blijft hangen als die klaar is.  Vouw de naden van het 
keersplitje naar de binnenkant en sluit het keersplitje met de 
hand. 

Steek de trekker van de muziekdoos in de veer, vouw de 
naden van het keersplitje naar de binnenkant en sluit het 
keersplitje met de hand.

KNIPPEN
Knip de vleugels uit teddybreisel, knip de romp uit polkadot 
plattricot en knip de veren en het ophanglusje uit wit 
katoenen plattricot zoals aangegeven in de patroondelenlijst. 
Knip alle randen met een naad van 1 cm. * Het patroon van 
het ophanglusje is inclusief naad. Knip twee stukjes wattine 
voor de vleugels, knip de  wattine met een naad van 3 mm. 
Houd er rekening mee dat de poten en de snavel later worden 
geknipt.

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden met een rechte steek, elk deel met 
garen in de kleur van de stof. De naden zitten in de muziek-
doos en hoeven daarom niet afgewerkt worden. Het is 
verstandig om de naden van de romp, van de poten en van het 
ophanglusje twee keer te naaien zodat de naden stevig genoeg 
zijn.

Verstevigen: Knip de tussenvoering en verstevig de rompde-
len en het ophanglusje. 

Ogen van de vogel, afbeelding 1: Trek twee ogen over op 
de papieren kant van de tweezijdig plakbare tussenvoering en 
knip ze uit met een ruime naad. Strijk de ogen op de verkeer-
de kant van het lapje witte plattricot en knip de ogen langs de 
omtrek uit. Verwijder de papieren beschermlaag van de ogen. 
Strijk de ogen volgens de patroontekens op de goede kant van 
de rompdelen. Speld een stukje scheurbare tussenvoering 
onder de ogen op de verkeerde kant van de stof.  Appliqueer 
de ogen  vlak langs de rand met een rechte steek.

Borduur het ooglid en de pupil van de ogen met zwart garen 
met een dichte zigzagsteek van verschillende breedte of 
borduur ze met de hand.  Verwijder de scheurbare tussenvoe-
ring, werk de uiteinden van het garen netjes af en stoom de 
delen.

Poten, afbeelding 2: Knip twee lapjes linnen van 10 x 10 cm 
en leg de lapjes met de goede kanten op elkaar. Knip uit papier 
twee patroontjes voor de poten en speld ze naast elkaar op de 
linnen lapjes, beide poten hebben een naad van minimaal 5 mm. 
Naai de omtrek van de poten met een korte rechte steek, 
gebruik het patroon als mal tijdens het naaien, laat de 
bovenkant van de poten open en begin en eindig met een paar 
steekjes heen en terug.

Knip de poten uit met een naad van 5 mm, de bovenkant kunt 
u zonder naad knippen. Knip de rondingen van de naden in en 
druk de naden open met uw nagel. Keer de poten naar de 

goede kant. Knip kleine strookjes wattine en vul de poten met 
wattine. Stik de bovenkanten op elkaar.

Snavel, afbeelding 3: Knip twee lapjes linnen van 5 x 5 cm. 
Knip met het patroon van de snavel een stukje tussenvoering 
en verstevig de verkeerde kant van één lapje linnen. Leg de 
linnen lapjes met de goede kanten op elkaar en naai de snavel 
met een korte rechte steek. Knip de snavel uit met een naad 
van een paar millimeter. Keer de snavel naar de goede kant en 
strijk de snavel.

Ophanglusje, afbeeldingen 4A en 4B: Vouw het 
ophanglusje in de lengte dubbel, de goede kanten op elkaar en 
naai de lange kant. Knip de naden 6 mm breed en strijk de 
naad open. Keer het ophanglusje naar de goede kant. Strijk het 
ophanglusje en leg de naad aan de binnenkant van het lusje in 
het midden.  Vouw en stik het ophanglusje dubbel.

Vleugels, afbeelding 5: Speld eerst twee vleugels met de 
goede kanten op elkaar en speld vervolgens één wattine deel 
op de verkeerde kant van de vleugel. Naai de vleugels 3 mm 
vanaf de buitenrand van de wattine op elkaar en laat een 
keersplitje open tussen de patroontekens. Knip de naden 
smaller, knip de hoeken schuin af en keer de vleugel naar de 
goede kant. Naai de andere vleugel op dezelfde manier. Sluit de 
keersplitjes met de hand.

Veer, afbeeldingen 6A en 6B: Trek twee versieringen van 
de veer over op de papieren kant van de tweezijdig plakbare 
tussenvoering. Knip de versieringen uit met een ruime naad. 
Strijk de versieringen op de verkeerde kant van een lapje 
polkadot plattricot. Knip de versieringen langs de omtrek uit.  
Verwijder de papieren beschermlaag. Strijk de versieringen 
volgens de patroontekens op de goede kant van de veren. Knip 
een stukje wattine en speld de wattine op de verkeerde kant 

van de veren.  Appliqueer de versieringen vlak langs de rand 
met een rechte steek. 

Borduur de bladnerf met een rechte steek met wit garen voor 
sierstiksels. Hecht de draden nauwkeurig af en knip de 
overtollige wattine langs de buitenrand van de veren af. Stoom 
de veren aan de goede kant. 

Speld en naai de veren met de goede kanten op elkaar, gebruik 
het patroon als mal tijdens het naaien en laat een keersplitje 
open tussen de patroontekens. Knip de naden van de wattine 
vlak langs het stiksel smaller en knip de naden van het 
plattricot ±. 5 mm breed. Knip de naad in het puntje schuin af 
en keer de veren naar de goede kant.

In elkaar naaien, afbeelding 7: Stik het ophanglusje, de 
snavel en de poten volgens de patroontekens op één rompdeel 
van de vogel, de goede kanten op elkaar. 
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EVENING SONG 
VOGEL MUZIEKDOOS

Bevestigen van de vleugels, afbeelding 8: Speld de 
vleugels volgens de patroontekens op de goede kant van de 
rompdelen (D+E) Naai de vleugels met een rechte steek en 
naai een paar steekjes heen en terug aan het begin en eind.

In elkaar naaien van de romp, afbeelding 9: Speld de 
rompdelen met de goede kanten op elkaar en naai ze met een 
rechte steek van patroonteken A tot patroonteken B op elkaar. 
Naai een paar steekjes heen en terug aan het begin en eind.

Steek de trekker van de muziekdoos in de vogel en leg het 
koord bij patroonteken B. 

Naai het gedeelte tussen patroonteken B en C met een rechte 
steek, naai een paar steekjes  heen en terug aan het begin en 
eind en laat een splitje van 3 mm open bij patroonteken B 
zodat het koord vrij kan bewegen.

Afbeelding 10. Knip de naden smaller en keer de vogel naar 
de goede kant. Knip van de wattine stroken van ± 5 mm breed. 
Wikkel de stroken om de muziekdoos. Knip stukjes wattine 
van verschillende grootte. Leg de muziekdoos in de vogel en 
vul de vogel met stukjes wattine totdat het geheel stevig is. 
Controleer steeds de plek van de muziekdoos zodat de vogel 
in balans blijft hangen als die klaar is.  Vouw de naden van het 
keersplitje naar de binnenkant en sluit het keersplitje met de 
hand. 

Steek de trekker van de muziekdoos in de veer, vouw de 
naden van het keersplitje naar de binnenkant en sluit het 
keersplitje met de hand.

KNIPPEN
Knip de vleugels uit teddybreisel, knip de romp uit polkadot 
plattricot en knip de veren en het ophanglusje uit wit 
katoenen plattricot zoals aangegeven in de patroondelenlijst. 
Knip alle randen met een naad van 1 cm. * Het patroon van 
het ophanglusje is inclusief naad. Knip twee stukjes wattine 
voor de vleugels, knip de  wattine met een naad van 3 mm. 
Houd er rekening mee dat de poten en de snavel later worden 
geknipt.

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden met een rechte steek, elk deel met 
garen in de kleur van de stof. De naden zitten in de muziek-
doos en hoeven daarom niet afgewerkt worden. Het is 
verstandig om de naden van de romp, van de poten en van het 
ophanglusje twee keer te naaien zodat de naden stevig genoeg 
zijn.

Verstevigen: Knip de tussenvoering en verstevig de rompde-
len en het ophanglusje. 

Ogen van de vogel, afbeelding 1: Trek twee ogen over op 
de papieren kant van de tweezijdig plakbare tussenvoering en 
knip ze uit met een ruime naad. Strijk de ogen op de verkeer-
de kant van het lapje witte plattricot en knip de ogen langs de 
omtrek uit. Verwijder de papieren beschermlaag van de ogen. 
Strijk de ogen volgens de patroontekens op de goede kant van 
de rompdelen. Speld een stukje scheurbare tussenvoering 
onder de ogen op de verkeerde kant van de stof.  Appliqueer 
de ogen  vlak langs de rand met een rechte steek.

Borduur het ooglid en de pupil van de ogen met zwart garen 
met een dichte zigzagsteek van verschillende breedte of 
borduur ze met de hand.  Verwijder de scheurbare tussenvoe-
ring, werk de uiteinden van het garen netjes af en stoom de 
delen.

Poten, afbeelding 2: Knip twee lapjes linnen van 10 x 10 cm 
en leg de lapjes met de goede kanten op elkaar. Knip uit papier 
twee patroontjes voor de poten en speld ze naast elkaar op de 
linnen lapjes, beide poten hebben een naad van minimaal 5 mm. 
Naai de omtrek van de poten met een korte rechte steek, 
gebruik het patroon als mal tijdens het naaien, laat de 
bovenkant van de poten open en begin en eindig met een paar 
steekjes heen en terug.

Knip de poten uit met een naad van 5 mm, de bovenkant kunt 
u zonder naad knippen. Knip de rondingen van de naden in en 
druk de naden open met uw nagel. Keer de poten naar de 

goede kant. Knip kleine strookjes wattine en vul de poten met 
wattine. Stik de bovenkanten op elkaar.

Snavel, afbeelding 3: Knip twee lapjes linnen van 5 x 5 cm. 
Knip met het patroon van de snavel een stukje tussenvoering 
en verstevig de verkeerde kant van één lapje linnen. Leg de 
linnen lapjes met de goede kanten op elkaar en naai de snavel 
met een korte rechte steek. Knip de snavel uit met een naad 
van een paar millimeter. Keer de snavel naar de goede kant en 
strijk de snavel.

Ophanglusje, afbeeldingen 4A en 4B: Vouw het 
ophanglusje in de lengte dubbel, de goede kanten op elkaar en 
naai de lange kant. Knip de naden 6 mm breed en strijk de 
naad open. Keer het ophanglusje naar de goede kant. Strijk het 
ophanglusje en leg de naad aan de binnenkant van het lusje in 
het midden.  Vouw en stik het ophanglusje dubbel.

Vleugels, afbeelding 5: Speld eerst twee vleugels met de 
goede kanten op elkaar en speld vervolgens één wattine deel 
op de verkeerde kant van de vleugel. Naai de vleugels 3 mm 
vanaf de buitenrand van de wattine op elkaar en laat een 
keersplitje open tussen de patroontekens. Knip de naden 
smaller, knip de hoeken schuin af en keer de vleugel naar de 
goede kant. Naai de andere vleugel op dezelfde manier. Sluit de 
keersplitjes met de hand.

Veer, afbeeldingen 6A en 6B: Trek twee versieringen van 
de veer over op de papieren kant van de tweezijdig plakbare 
tussenvoering. Knip de versieringen uit met een ruime naad. 
Strijk de versieringen op de verkeerde kant van een lapje 
polkadot plattricot. Knip de versieringen langs de omtrek uit.  
Verwijder de papieren beschermlaag. Strijk de versieringen 
volgens de patroontekens op de goede kant van de veren. Knip 
een stukje wattine en speld de wattine op de verkeerde kant 

van de veren.  Appliqueer de versieringen vlak langs de rand 
met een rechte steek. 

Borduur de bladnerf met een rechte steek met wit garen voor 
sierstiksels. Hecht de draden nauwkeurig af en knip de 
overtollige wattine langs de buitenrand van de veren af. Stoom 
de veren aan de goede kant. 

Speld en naai de veren met de goede kanten op elkaar, gebruik 
het patroon als mal tijdens het naaien en laat een keersplitje 
open tussen de patroontekens. Knip de naden van de wattine 
vlak langs het stiksel smaller en knip de naden van het 
plattricot ±. 5 mm breed. Knip de naad in het puntje schuin af 
en keer de veren naar de goede kant.

In elkaar naaien, afbeelding 7: Stik het ophanglusje, de 
snavel en de poten volgens de patroontekens op één rompdeel 
van de vogel, de goede kanten op elkaar. 
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Bevestigen van de vleugels, afbeelding 8: Speld de 
vleugels volgens de patroontekens op de goede kant van de 
rompdelen (D+E) Naai de vleugels met een rechte steek en 
naai een paar steekjes heen en terug aan het begin en eind.

In elkaar naaien van de romp, afbeelding 9: Speld de 
rompdelen met de goede kanten op elkaar en naai ze met een 
rechte steek van patroonteken A tot patroonteken B op elkaar. 
Naai een paar steekjes heen en terug aan het begin en eind.

Steek de trekker van de muziekdoos in de vogel en leg het 
koord bij patroonteken B. 

Naai het gedeelte tussen patroonteken B en C met een rechte 
steek, naai een paar steekjes  heen en terug aan het begin en 
eind en laat een splitje van 3 mm open bij patroonteken B 
zodat het koord vrij kan bewegen.

Afbeelding 10. Knip de naden smaller en keer de vogel naar 
de goede kant. Knip van de wattine stroken van ± 5 mm breed. 
Wikkel de stroken om de muziekdoos. Knip stukjes wattine 
van verschillende grootte. Leg de muziekdoos in de vogel en 
vul de vogel met stukjes wattine totdat het geheel stevig is. 
Controleer steeds de plek van de muziekdoos zodat de vogel 
in balans blijft hangen als die klaar is.  Vouw de naden van het 
keersplitje naar de binnenkant en sluit het keersplitje met de 
hand. 

Steek de trekker van de muziekdoos in de veer, vouw de 
naden van het keersplitje naar de binnenkant en sluit het 
keersplitje met de hand.

KNIPPEN
Knip de vleugels uit teddybreisel, knip de romp uit polkadot 
plattricot en knip de veren en het ophanglusje uit wit 
katoenen plattricot zoals aangegeven in de patroondelenlijst. 
Knip alle randen met een naad van 1 cm. * Het patroon van 
het ophanglusje is inclusief naad. Knip twee stukjes wattine 
voor de vleugels, knip de  wattine met een naad van 3 mm. 
Houd er rekening mee dat de poten en de snavel later worden 
geknipt.

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden met een rechte steek, elk deel met 
garen in de kleur van de stof. De naden zitten in de muziek-
doos en hoeven daarom niet afgewerkt worden. Het is 
verstandig om de naden van de romp, van de poten en van het 
ophanglusje twee keer te naaien zodat de naden stevig genoeg 
zijn.

Verstevigen: Knip de tussenvoering en verstevig de rompde-
len en het ophanglusje. 

Ogen van de vogel, afbeelding 1: Trek twee ogen over op 
de papieren kant van de tweezijdig plakbare tussenvoering en 
knip ze uit met een ruime naad. Strijk de ogen op de verkeer-
de kant van het lapje witte plattricot en knip de ogen langs de 
omtrek uit. Verwijder de papieren beschermlaag van de ogen. 
Strijk de ogen volgens de patroontekens op de goede kant van 
de rompdelen. Speld een stukje scheurbare tussenvoering 
onder de ogen op de verkeerde kant van de stof.  Appliqueer 
de ogen  vlak langs de rand met een rechte steek.

Borduur het ooglid en de pupil van de ogen met zwart garen 
met een dichte zigzagsteek van verschillende breedte of 
borduur ze met de hand.  Verwijder de scheurbare tussenvoe-
ring, werk de uiteinden van het garen netjes af en stoom de 
delen.

Poten, afbeelding 2: Knip twee lapjes linnen van 10 x 10 cm 
en leg de lapjes met de goede kanten op elkaar. Knip uit papier 
twee patroontjes voor de poten en speld ze naast elkaar op de 
linnen lapjes, beide poten hebben een naad van minimaal 5 mm. 
Naai de omtrek van de poten met een korte rechte steek, 
gebruik het patroon als mal tijdens het naaien, laat de 
bovenkant van de poten open en begin en eindig met een paar 
steekjes heen en terug.

Knip de poten uit met een naad van 5 mm, de bovenkant kunt 
u zonder naad knippen. Knip de rondingen van de naden in en 
druk de naden open met uw nagel. Keer de poten naar de 

goede kant. Knip kleine strookjes wattine en vul de poten met 
wattine. Stik de bovenkanten op elkaar.

Snavel, afbeelding 3: Knip twee lapjes linnen van 5 x 5 cm. 
Knip met het patroon van de snavel een stukje tussenvoering 
en verstevig de verkeerde kant van één lapje linnen. Leg de 
linnen lapjes met de goede kanten op elkaar en naai de snavel 
met een korte rechte steek. Knip de snavel uit met een naad 
van een paar millimeter. Keer de snavel naar de goede kant en 
strijk de snavel.

Ophanglusje, afbeeldingen 4A en 4B: Vouw het 
ophanglusje in de lengte dubbel, de goede kanten op elkaar en 
naai de lange kant. Knip de naden 6 mm breed en strijk de 
naad open. Keer het ophanglusje naar de goede kant. Strijk het 
ophanglusje en leg de naad aan de binnenkant van het lusje in 
het midden.  Vouw en stik het ophanglusje dubbel.

Vleugels, afbeelding 5: Speld eerst twee vleugels met de 
goede kanten op elkaar en speld vervolgens één wattine deel 
op de verkeerde kant van de vleugel. Naai de vleugels 3 mm 
vanaf de buitenrand van de wattine op elkaar en laat een 
keersplitje open tussen de patroontekens. Knip de naden 
smaller, knip de hoeken schuin af en keer de vleugel naar de 
goede kant. Naai de andere vleugel op dezelfde manier. Sluit de 
keersplitjes met de hand.

Veer, afbeeldingen 6A en 6B: Trek twee versieringen van 
de veer over op de papieren kant van de tweezijdig plakbare 
tussenvoering. Knip de versieringen uit met een ruime naad. 
Strijk de versieringen op de verkeerde kant van een lapje 
polkadot plattricot. Knip de versieringen langs de omtrek uit.  
Verwijder de papieren beschermlaag. Strijk de versieringen 
volgens de patroontekens op de goede kant van de veren. Knip 
een stukje wattine en speld de wattine op de verkeerde kant 

van de veren.  Appliqueer de versieringen vlak langs de rand 
met een rechte steek. 

Borduur de bladnerf met een rechte steek met wit garen voor 
sierstiksels. Hecht de draden nauwkeurig af en knip de 
overtollige wattine langs de buitenrand van de veren af. Stoom 
de veren aan de goede kant. 

Speld en naai de veren met de goede kanten op elkaar, gebruik 
het patroon als mal tijdens het naaien en laat een keersplitje 
open tussen de patroontekens. Knip de naden van de wattine 
vlak langs het stiksel smaller en knip de naden van het 
plattricot ±. 5 mm breed. Knip de naad in het puntje schuin af 
en keer de veren naar de goede kant.

In elkaar naaien, afbeelding 7: Stik het ophanglusje, de 
snavel en de poten volgens de patroontekens op één rompdeel 
van de vogel, de goede kanten op elkaar. 

EVENING SONG 
VOGEL MUZIEKDOOS
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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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Bevestigen van de vleugels, afbeelding 8: Speld de 
vleugels volgens de patroontekens op de goede kant van de 
rompdelen (D+E) Naai de vleugels met een rechte steek en 
naai een paar steekjes heen en terug aan het begin en eind.

In elkaar naaien van de romp, afbeelding 9: Speld de 
rompdelen met de goede kanten op elkaar en naai ze met een 
rechte steek van patroonteken A tot patroonteken B op elkaar. 
Naai een paar steekjes heen en terug aan het begin en eind.

Steek de trekker van de muziekdoos in de vogel en leg het 
koord bij patroonteken B. 

Naai het gedeelte tussen patroonteken B en C met een rechte 
steek, naai een paar steekjes  heen en terug aan het begin en 
eind en laat een splitje van 3 mm open bij patroonteken B 
zodat het koord vrij kan bewegen.

Afbeelding 10. Knip de naden smaller en keer de vogel naar 
de goede kant. Knip van de wattine stroken van ± 5 mm breed. 
Wikkel de stroken om de muziekdoos. Knip stukjes wattine 
van verschillende grootte. Leg de muziekdoos in de vogel en 
vul de vogel met stukjes wattine totdat het geheel stevig is. 
Controleer steeds de plek van de muziekdoos zodat de vogel 
in balans blijft hangen als die klaar is.  Vouw de naden van het 
keersplitje naar de binnenkant en sluit het keersplitje met de 
hand. 

Steek de trekker van de muziekdoos in de veer, vouw de 
naden van het keersplitje naar de binnenkant en sluit het 
keersplitje met de hand.

KNIPPEN
Knip de vleugels uit teddybreisel, knip de romp uit polkadot 
plattricot en knip de veren en het ophanglusje uit wit 
katoenen plattricot zoals aangegeven in de patroondelenlijst. 
Knip alle randen met een naad van 1 cm. * Het patroon van 
het ophanglusje is inclusief naad. Knip twee stukjes wattine 
voor de vleugels, knip de  wattine met een naad van 3 mm. 
Houd er rekening mee dat de poten en de snavel later worden 
geknipt.

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden met een rechte steek, elk deel met 
garen in de kleur van de stof. De naden zitten in de muziek-
doos en hoeven daarom niet afgewerkt worden. Het is 
verstandig om de naden van de romp, van de poten en van het 
ophanglusje twee keer te naaien zodat de naden stevig genoeg 
zijn.

Verstevigen: Knip de tussenvoering en verstevig de rompde-
len en het ophanglusje. 

Ogen van de vogel, afbeelding 1: Trek twee ogen over op 
de papieren kant van de tweezijdig plakbare tussenvoering en 
knip ze uit met een ruime naad. Strijk de ogen op de verkeer-
de kant van het lapje witte plattricot en knip de ogen langs de 
omtrek uit. Verwijder de papieren beschermlaag van de ogen. 
Strijk de ogen volgens de patroontekens op de goede kant van 
de rompdelen. Speld een stukje scheurbare tussenvoering 
onder de ogen op de verkeerde kant van de stof.  Appliqueer 
de ogen  vlak langs de rand met een rechte steek.

Borduur het ooglid en de pupil van de ogen met zwart garen 
met een dichte zigzagsteek van verschillende breedte of 
borduur ze met de hand.  Verwijder de scheurbare tussenvoe-
ring, werk de uiteinden van het garen netjes af en stoom de 
delen.

Poten, afbeelding 2: Knip twee lapjes linnen van 10 x 10 cm 
en leg de lapjes met de goede kanten op elkaar. Knip uit papier 
twee patroontjes voor de poten en speld ze naast elkaar op de 
linnen lapjes, beide poten hebben een naad van minimaal 5 mm. 
Naai de omtrek van de poten met een korte rechte steek, 
gebruik het patroon als mal tijdens het naaien, laat de 
bovenkant van de poten open en begin en eindig met een paar 
steekjes heen en terug.

Knip de poten uit met een naad van 5 mm, de bovenkant kunt 
u zonder naad knippen. Knip de rondingen van de naden in en 
druk de naden open met uw nagel. Keer de poten naar de 

goede kant. Knip kleine strookjes wattine en vul de poten met 
wattine. Stik de bovenkanten op elkaar.

Snavel, afbeelding 3: Knip twee lapjes linnen van 5 x 5 cm. 
Knip met het patroon van de snavel een stukje tussenvoering 
en verstevig de verkeerde kant van één lapje linnen. Leg de 
linnen lapjes met de goede kanten op elkaar en naai de snavel 
met een korte rechte steek. Knip de snavel uit met een naad 
van een paar millimeter. Keer de snavel naar de goede kant en 
strijk de snavel.

Ophanglusje, afbeeldingen 4A en 4B: Vouw het 
ophanglusje in de lengte dubbel, de goede kanten op elkaar en 
naai de lange kant. Knip de naden 6 mm breed en strijk de 
naad open. Keer het ophanglusje naar de goede kant. Strijk het 
ophanglusje en leg de naad aan de binnenkant van het lusje in 
het midden.  Vouw en stik het ophanglusje dubbel.

Vleugels, afbeelding 5: Speld eerst twee vleugels met de 
goede kanten op elkaar en speld vervolgens één wattine deel 
op de verkeerde kant van de vleugel. Naai de vleugels 3 mm 
vanaf de buitenrand van de wattine op elkaar en laat een 
keersplitje open tussen de patroontekens. Knip de naden 
smaller, knip de hoeken schuin af en keer de vleugel naar de 
goede kant. Naai de andere vleugel op dezelfde manier. Sluit de 
keersplitjes met de hand.

Veer, afbeeldingen 6A en 6B: Trek twee versieringen van 
de veer over op de papieren kant van de tweezijdig plakbare 
tussenvoering. Knip de versieringen uit met een ruime naad. 
Strijk de versieringen op de verkeerde kant van een lapje 
polkadot plattricot. Knip de versieringen langs de omtrek uit.  
Verwijder de papieren beschermlaag. Strijk de versieringen 
volgens de patroontekens op de goede kant van de veren. Knip 
een stukje wattine en speld de wattine op de verkeerde kant 

van de veren.  Appliqueer de versieringen vlak langs de rand 
met een rechte steek. 

Borduur de bladnerf met een rechte steek met wit garen voor 
sierstiksels. Hecht de draden nauwkeurig af en knip de 
overtollige wattine langs de buitenrand van de veren af. Stoom 
de veren aan de goede kant. 

Speld en naai de veren met de goede kanten op elkaar, gebruik 
het patroon als mal tijdens het naaien en laat een keersplitje 
open tussen de patroontekens. Knip de naden van de wattine 
vlak langs het stiksel smaller en knip de naden van het 
plattricot ±. 5 mm breed. Knip de naad in het puntje schuin af 
en keer de veren naar de goede kant.

In elkaar naaien, afbeelding 7: Stik het ophanglusje, de 
snavel en de poten volgens de patroontekens op één rompdeel 
van de vogel, de goede kanten op elkaar. 
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