Kleine Katrijne
De liefste pop maak je zelf

Werkbeschrijving van het knuffelpopje

Leuk dat je geïnteresseerd bent
en veel plezier met het maken van dit lieve knuffelpopje!
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Je mag dit popje voor eigen gebruik maken en ook voor de verkoop in je eigen
(web)winkel of op je website. Vermeld er dan wel bij dat je het gemaakt hebt aan de
hand van het patroon en de werkbeschrijving van Kleine Katrijne.
Niets van deze uitgave (d.i. het patroon en de werkbeschrijving) mag, geheel of
gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen, vermenigvuldigd of
doorverkocht zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de auteur en
uitgever.

Wat heb je allemaal nodig:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het patroon (dit vind je op de laatste pagina)
Huidtricot voor het hoofdje, 12 cm breed en 8 cm hoog
Tricot, tricot velours of een ander zacht stofje voor het lijfje, 50 cm breed en 13 cm
hoog
Garen in een bijpassende kleur
Extra stevig garen (om het hoofdje af te binden)
Een beetje vulwol (gewassen en gekaard) om het popje te vullen
Spelden en een naald, eventueel ook een naaimachine
Een schaar om het patroon uit te knippen
Een stofschaar om de stof te knippen
Een centimeter
Een haaknaald (of iets anders wat lang en dun is)

Zo ga je te werk:

Knip eerst het patroon uit.
Leg vervolgens het patroon op stof, met de lengterichting van het popje in dezelfde richting
als de draadrichting van de stof.

Speld vervolgens de patroondelen op de stof vast.
Je hebt een voor- en een achterpandje nodig van het lijfje en één maal het hele mutsje.
Op dit voorbeeld heb ik het patroon voor het mutsje in tweeën gedeeld en tegen de
stofvouw aangelegd. Zo kon ik het beste gebruik maken van de stof.
Op het patroonblad vind je het patroon van het hele mutsje. Je kunt het natuurlijk ook zo
op stof leggen.

Knip de patroondelen uit.
Knip de stof in het midden bij de hals een heel klein stukje in of markeer het met stofkrijt,
zodat je later kunt zien wat het midden is.
Knip voor het hoofdje een rechthoekig lapje van 12 cm breed en 8 cm hoog:

Vouw het lapje voor het hoofdje dubbel en speld 2 zijden vast zoals je op de foto hieronder
kunt zien. Speld de bovenkant een beetje rond. Let op dat de goede kant van de stof aan
de binnenkant komt. De onderkant (een van de twee korte zijden) blijft open.

Speld de delen van het lijfje op elkaar en vouw de muts dubbel en speld ook deze aan de
zijkant op elkaar. Als je stof gebruikt met een goede en een slechte kant, zorg er dan voor
dat de mooie kant aan de binnenkant zit.
Voor het naaien van het popje kun je de naaimachine gebruiken, maar je kunt het ook met
de hand doen. Zorg dat je naad op een afstand van 5 tot 7 mm van de rand van de stof
komt.
Naai je liever met de hand, maar weet je niet hoe dat moet? Kijk dan even op de website
voor een video van de stiksteek: http://kleinekatrijne.nl/poppen-maken-2/stiksteek-met-dehand/
Naai nu het mutsje en het hoofdje zoals je het gespeld hebt. Naai steeds aan het begin en
eind een stukje heen en weer met de naaimachine, of naai een paar steken op dezelfde
plaats als je met de hand naait. Zo kan de draad niet los gaan.

Let op bij het lijfje! Bij de hals moet je daar een stukje open laten (ongeveer 4 cm), zodat je
het kunt keren, kunt vullen en het hoofdje eraan kan maken.
Nu is het tekentje wat je in het midden hebt aangebracht handig. Als je aan allebei de
kanten van het tekentje 2 cm open laat, dan komt het hoofdje straks mooi in het midden
uit.

Bij het lijfje knip je het popje onder de armen een beetje in. Hou ruim een millimeter ruimte
over tot de naad, anders bestaat de kans dat er op die plaats een gaatje in je popje komt.
Je ziet dan net als op de foto hieronder dat je popje op 3 plaatsen ingeknipt is. Bij de hals
(dat had je al gedaan), en onder de armen.

Dan is het tijd om het lijfje te keren.
Duw als eerste het voetenzakje, de onderkant van het popje, door het gat van de hals.
Duw vervolgens zo ver als lukt de ene arm goed.
Door voorzichtig met de achterkant van een haaknaald in de arm te duwen en de stof met
je vingers wat te helpen, keer je de arm rechts. Daarna doe je dat ook met de andere arm.

Bij het hoofd knip je nu de stof langs de naad af, op ongeveer een halve cm.

Draai nu ook het hoofd om zodat de naad aan de binnenkant zit.

Nu heb je alle onderdelen genaaid en rechts gedraaid:

Neem een klein plukje wol, vorm er met je handen een bolletje van en duw het onder in
het lijfje.

De bovenkant en de armen blijven ongevuld.

Langs de rand van de hals naai je nu met een rijgsteek, zoals de rode stippellijn op de foto
hieronder. Laat de uiteinden van de draad los hangen en knip ze niet af. Straks heb je die
nog nodig.
Voor een uitleg van de rijgsteek kijk je hier: http://kleinekatrijne.nl/poppen-maken2/rijgsteek/

Neem nog een plukje wol voor het hoofd.

Vorm er met je handen een bolletje van (zoals hieronder op de foto)

en stop dit in het (zakje van het) hoofd.

Duw de wol met je duim stevig naar binnen:

Houd met je andere hand het hoofd op de plaats van de nek dicht zodat er een echt
hoofdje ontstaat:

Meet de omtrek van het hoofd en zorg dat deze 12 cm wordt.
Is de omtrek te klein, dan neem je wat meer wol. Is de omtrek te groot, dan neem je ofwel
wat minder wol, of je duwt het iets strakker aan.
Wikkel een stevige draad rond het nekje, dicht tegen het hoofdje aan en leg er een platte
knoop in.

Meet voor de zekerheid de omtrek van het hoofd nog eens na.

Zo ziet het hoofdje er nu uit:

Steek de afbinddraden van de nek door het hoofd naar boven, laat ze uitkomen op de
plaats waar straks het mutsje komt (uit het zicht) en knip ze af.
Stop de onderkant van het hoofd (dat is de ongevulde kant) in het lijfje en trek de rijgdraad
van het lijf strak aan. Leg er vervolgens een knoop in.

Neem nu het mutsje, vouw de rand een klein stukje naar binnen en doe het op het hoofd
zoals je het hebben wilt. Let erop dat de naad van het hoofdje helemaal onder het mutsje
komt.
Zet het mutsje rondom met spelden vast zodat het goed op zijn plaats blijft tijdens het
vastnaaien.

Naai nu het mutsje aan het hoofd. Naai eerst een steek door het mutsje...

En naai vervolgens een steek door het hoofdje.

Ga zo om en om verder tot je het mutsje rondom vastgenaaid hebt. Controleer of het
hoofd recht op het lijf zit en doe dan hetzelfde om het lijfje aan het hoofd te naaien.
Als je alles goed vast hebt gemaakt, hecht dan de draad af door 3 of 4 kleine steken op
dezelfde plaats over elkaar heen te maken. Dit kun je het beste achter in de nek doen.
Steek dan de naald door het hoofd en laat hem uitkomen op een plaats waar de muts zit,
knip hem af en zorg dat er niets meer uitsteekt.
Als laatste leg je in beide armen nog een knoop zodat er handjes ontstaan.

En dan is je popje klaar!

Vind je dit patroon en werkblad leuk?
Wil je dan de volgende link delen met mensen van wie je denkt dat ze het ook leuk
vinden?
http://kleinekatrijne.nl/gratis-patroon/
Bijvoorbeeld op Facebook of Twitter.
Dankjewel!

