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SPEENKNUFFELS

Nodig olifant:
partroon delen:1x lijfje, 2x oor, 1x staart, 2 ogen, 2 pupillen • twee  
kleuren zachte stof • beetje vulling • drukknoopje • vilt voor de ogen  
• 5cm band

Knip alle delen dubbel uit de stof: 1x lijfje, 2x oor, 1x staart, de ogen en 
pupillen

–  leg de stof goed op goed en stik de rondingen van de 2 oordelen op 
elkaar, laat de onderkant open (zodat je het geheel kan omdraaien) 
geef voordat je het omdraait kleine knipjes tot aan het stiksel, zodat als 
je de stof omdraait er een mooie ronding ontstaat.

–  knip de aangegeven lijn op het lijfje in, en naai hier de oren tussen aan 
beide kanten.

– ook naai je het staartje dicht en keer het om.

– speld het band op de slurf

– stik de lijfdelen op elkaar met de staart ertussen, laat een stukje open 
–  keer het lijfdeel om (zet knipjes in de hoekjes en de rondingen) vul het 

met vulling tot de gewenste dikte en – – naai met de hand het kleine 
openingetje dicht.

–  naai het drukknoopje aan de slurf, zodat je de speen eraan kan be-
vestigen.

Nodig konijn:
•partroon delen:1x lijfje, 2x oor, 1x staart, 2 ogen, 2 pupillen • twee kleuren zachte stof • beetje vulling • lintje • drukknoopje • 
vilt voor de ogen • 5cm band

Knip alle delen dubbel uit de stof:
1x lijfje, 2x oor, 1x staart, de ogen en pupillen

–  leg de stof goed op goed en stik de rondingen van de 2 oordelen op elkaar, laat de onderkant open, zodat je het geheel 
kan omdraaien, geef voordat je het omdraait kleine knipjes tot aan het stiksel, zodat als je de stof omdraait er een mooie 
ronding ontstaat.

– ook naai je het staartje dicht en keer het om, geef hier ook knipjes tot aan de naad, zodat het mooi rond valt.

– speld het band op de hals

–  stik de lijfdelen op elkaar met de oren het dubbel gevouwen lintje en de staart ertussen op de aangegeven plekken, laat 
een stukje open – keer het lijfdeel om (zet knipjes in de hoekjes en de rondingen) vul het met vulling tot de gewenste dikte en  
naai met de hand het kleine openingetje dicht.

– naai het drukknoopje aan de slurf, zodat je de speen eraan kan bevestigen.
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