
Konijntje

• Roze badstof velours, 50 x 50 cm 

• Lichtbruin badstof, 30 x 40 cm  

• Bruin/roze immitatiebont, 30 x 40 cm  

• Lapje donkerbruin badstof voor de snoet.

• Witte en zwarte jersey voor de ogen.

• Wit vilt voor de tanden.

• Bijpassend naaigaren in de kleuren wit, roze, 
lichtbruin, donkerbruin en zwart.

• Markeerstift

• Open applicatievoet, onderdeelnr.: 820213-096

• Zelfklevende vlieseline

• Borduurversteviging.

• Scherpe, gepunte schaar

• Wattering (om het konijn op te vullen)

Benodigdheden:



2 Knippen
• Badstof velours:
• Voorkant lichaam, knip 1 x
• Achterkant lichaam, knip 1 x
• Lichtbruin:
• Binnenoor, knip 2 x
• Buik, knip 1 x
• Immitatiebont:
• Buitenoor, knip 2 x
• Staart, knip 1 x

Let op! Let er bij het knippen van het immitatiebont 
op dat:
u de lijnen waarlangs u het patroon afknipt op 
de verkeerde kant van de stof uittekent. Vanaf de 
verkeerde kant van de stof begint u voorzichtig 
de basisvormen van de stof langs de lijnen uit te 
knippen. Hierdoor knipt u de vezels niet af zodat u 
ze later pluizig uit de zoom tevoorschijn kunt halen. 

Wit vilt:
Tanden knip 2 x

Applicaties:
Teken de contouren van iedere applicatie op de 
zelfklevende vlieseline. Knip elk deel ruim uit. 
Strijk ieder deel op de verkeerde kant van de 
corresponderende stof en knip de delen precies af.
Trek de papieren achterkant van ieder deel af en 
strijk het deel op de corresponderende onderstof.

Wit:
Witte delen van de ogen, knip 2 x

Zwart:
Pupillen, knip 2 x
Donkerbruin:
Snoet, knip 1 x

1 Papieren patroon
Het patroon, inclusief naadtoeslagen, kan op ware grootte worden bekeken op het patroonvel.

3 Naaien
Voorkant lichaam:
Strijk de delen voor de ogen, snoet en buik op de 
voorkant van het lichaam. Volg het patroon.
Klik de Open applicatievoet vast aan uw 
naaimachine. Rijg de naaimachine in met een 
passend naaigaren. Leg de versteviging eronder.
Naai met een smalle cordonsteek rondom iedere 
applicatie.
Gebruik de markeerstift om de mond te tekenen. 
Rijg zwart garen in uw naaimachine en naai met 
een smalle cordonsteek langs de gemarkeerde 
lijnen. Breng de tanden aan en naai ze er direct 
op.

Oren:
Leg het buitenste oor op het binnenste oor en zorg 
ervoor dat de goede kanten op elkaar liggen. Naai 
de delen helemaal rondom aan elkaar, maar houd 
een opening om het deel binnenste buiten te kunnen 
keren. Keer het deel binnenste buiten zodat de 
goede kant boven komt. Haal de vezels los uit de 
zijnaden.

Lichaam:
Leg het voor- en achterdeel met de goede kanten op 
elkaar. Naai de delen langs alle randen aan elkaar 
en houd daarbij ruimte over voor de oren en het 
omkeren.
Keer het lichaam binnenste buiten zodat de goede 
kant boven komt.
Vul het voorste deel van de pootjes een beetje op. 
Gebruik de markeerstift om de klauwen te tekenen.
Naai langs de gemarkeerde lijnen, met een roze 
garen en een rechte steek, lengte 2,0.
Vul de pootjes helemaal op.
Om het konijn een nadrukkelijker vorm te geven, 
gebruikt u een rechte steek en naait u langs de 
lijnen waar de pootjes uit het lichaam komen.
Vul de klauwen en het hoofd op. Naai langs de 
lijnen waar de klauwen en het hoofd uit het lichaam 
komen.
Plaats de oren in de naadopeningen. Naai de 
openingen met de hand dicht.
Keer de naadtoeslag van het staartdeel naar de 
verkeerde kant. Naai de staart aan de achterkant 
van het lichaam met de hand vast.
Vul het lichaam nu volledig op en maak de 
naadopeningen met de hand dicht.


























