
• Zwaar-geweven witte wollen stof, 60 x 60 cm 

• Badstof velours in witte wol, 25 x 25 cm 

• Donkerbruine badstof, 25 x 40 cm 

• Lichtbruine badstof, 15 x 15 cm 

• Lapje witte en zwarte jersey voor de ogen.

• Groene katoenen stof, 20 x 20 cm 

• Klein beetje opstrijkbare versteviging

• Wollen naaigaren in de kleuren wit, bruin, zwart en 
lichtgroen.

• Markeerstift

• Open applicatievoet, onderdeelnr.: 820213-096

• Zelfklevende vlieseline

• Borduurversteviging.

• Wattering

• Anti-rafelvloeistof

Benodigdheden:

Schaapje



3 Naaien
Voorste deel:
Strijk de delen voor de ogen en het neusgat op het 
gezicht. Volg het patroon.
Naai met een cordonsteek rondom iedere applicatie. 
Gebruik een garen dat goed bij de stof past.
Klik de open applicatievoet vast.
Ondersteun het gebied van de applicaties met 
borduurversteviging voor een beter stoftransport.
Leg het gezichtsdeel op het voorste deel van het lichaam 
met de goede kanten op elkaar. Naai de delen aan 
elkaar, laat het begin en het eind van de naad open!

Poten:
Leg voor iedere poot twee pootdelen met de goede 
kanten op elkaar. Naai de lange kanten en de onderkant 
van de delen aan elkaar.
Keer de poten met de goede kant, door de opening aan 
de bovenrand, naar buiten.
Vul de hoeven lichtjes op met wattering/vulling.
Gebruik de markeerstift om de hoef te tekenen. Naai 
langs de gemarkeerde lijnen met een donkerbruin garen 
en een rechte steek (lengte 2,0 mm).
Vul nu de hele poot.
Herhaal dit voor de andere poten.

Staart:
Leg de staartdelen met de goede kanten op elkaar. 
Naai. Keer de staart met de goede kant naar buiten en 
vul hem. 
Voorhoofd:
Leg de delen voor het voorhoofd met de goede kanten 
op elkaar. Naai de delen helemaal rondom aan elkaar, 
maar houd een opening over om het deel te kunnen 
draaien. Keer het deel binnenste buiten zodat de goede 
kant boven komt. Vul het voorhoofd helemaal. Naai de 
opening met de hand dicht.

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 te kunnen draaien. Keer de goede kant naar 
buiten. Naai de opening met de hand dicht.

Klaver: 
Gebruik de markeerstift om de binnenste lijnen op de 
goede kant van de stof van één klaverdeel te tekenen.
Leg de twee klaverdelen met de verkeerde kanten op 
elkaar. Gebruik een cordonsteek en rijg uw naaimachine 
in met een groen naaigaren als onder- en bovendraad 
om de buitenste randen aan elkaar te naaien en naai 
langs de gemarkeerde binnenste lijnen.
Breng anti-rafelvloeistof op alle randen aan.

Lichaam:
Leg het voor- en achterdeel met de goede kanten op 
elkaar. Naai de delen helemaal rondom aan elkaar, 
maar houd een opening voor de poten en de staart zoals 
gemarkeerd.
Keer het lichaam met de goede kant naar buiten door de 
staartopening.  Vul het gezicht.
Om het lammetje een nadrukkelijker vorm te geven, naait 
u direct met een wit wollen garen langs de naad van het 
gezicht. Gebruik een rechte steek.
Gebruik de stofmarkeerstift om de mond te tekenen. 
Rijg de naaimachine in met zwart naaigaren als 
bovendraad en wit garen als onderdraad. Naai langs 
de gemarkeerde lijn met een smalle cordonsteek.
Plaats de poten in de naadopeningen. Naai de poten op 
de goede plaats met de hand vast. Vul het hele lichaam 
goed op. Plaats de staart in de naadopening en naai de 
staart met de hand vast.
Naai oren, voorhoofd en klaver op de goede plaats met 
de hand vast.

1 Papieren patroon
Het patroon, inclusief  naadtoeslagen, kan op ware grootte worden bekeken op het patroonvel, pagina 2.

2 Knippen
Gebreide stof:
Voorkant lichaam, knip 1 x
Achterkant lichaam, knip 1 x
Staart, knip 2 x
Voorhoofd, knip 2 x

Badstof velours:
Kop, knip 1 x

Donkerbruin:
Poot, knip 4 x, elk van een dubbele laag stof
Buitenoor, knip 2 x en strijk de opstrijkbare versteviging 
de verkeerde kant van elk oor

Lichtbruin:
Binnenoor, knip 2 x

Groen:
Klaver, knip 2 x en strijk de zelfklevende wattering op de 
verkeerde kant van een deel

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 uit.
Trek de papieren achterkant van ieder deel af en strijk 
het deel op de corresponderende onderstof.

Wit:
Ogen, knip 2 x

Zwart:
Pupillen, knip 2 x

Lichtbruin:
Neusgat, knip 2 x
















