Naaipatroon Pykje 4, (gevuld met fiberfill)
Delen: snavel, lijf, rugdeel, onderkant lijf en kontje uit stof, fiberfill voor het vullen en chenille draad
voor de poten (kan natuurlijk ook van stof) van tenminste 60 cm per poot.
Het patroon is getekend op ruitjespapier van 4 x 4 cm. Teken het patroon eerst na. En knip dan de
onderdelen uit.
Snavel: Knip de snavel 1 x uit stof met een naadtoegift van 1 cm. Vouw de stof dubbel op de
middenlijn met de goede kant naar binnen en stik de snavel aan elkaar. Houd het rechte stuk S-S
open. Draai de stof om met de goede kant naar buiten en vul de snavel op met fiberfill (tot aan de
stiklijn S-S).
Lijf: Leg twee delen stof met de goede kant op elkaar en knip het lijf 1 x uit de dubbele stof met een
naadtoegift van 1 cm. Leg de snavel met de goede kant naar binnen tussen de 2 stofdelen in. De
punt van de snavel wijst naar binnen en de stiklijn S-S van de snavel ligt op de S-S lijn van het lijf.
Stik het rugpand van A via de kop naar C. Zorg ervoor dat de snavel meegestikt wordt. Laat het stuk
A- B-C open.
Rugdeel: knip het rugdeel met een naadtoegift van 1 cm uit stof. Leg het rugdeel met de goede kant
op de goede kanten van het lijfdeel. Zorg dat punt A van rugdeel op de A punten van het lijfdeel ligt
en dat de 2 punten B van het rugdeel elk op één punt B van het lijfdeel ligt. Stik het rugdeel nu vast
aan het lijf. Draai de stof met de goede kant naar buiten. Als het goed is steekt de snavel nu naar
buiten en zit hij vast aan het lijf. En zit er een extra rugdeel in het lijf.
Kontje: leg een stukje stof dubbel en knip het kontje met een naadtoegift van 1 cm, 1 keer uit de
dubbele stof. Stik de twee delen op elkaar, maar laat het recht stuk open op de lijn X-X open.
Draai de stof met de goede kant naar buiten en vul het kontje met fiberfill (niet teveel) tot aan de lijn
X-X.
Poten. Neem een stuk chenille draad van minimaal 60 cm
per poot. Leg het stuk chenille draad dubbel en begin met
de tenen. Maak drie grote lussen (van ca 3,5 cm , tenen die
naar voren wijzen en 1 kleine lus (naar achteren, zie foto).
Wissel de draden af en wikkel ze vervolgens om elkaar
heen om de poten te maken. Na circa 8 cm maak je en
extra verdikking in de poot. Draai de draden weer om
elkaar heen totdat je draad op is en je poot klaar is.
Herhaal dit nog een keer met de andere chenilledraad
voor de andere poot.
Onderkant: Knip de onderkant 1 x uit stof met een
naadtoegift van 1 cm. Speld het kontje eerst vast aan het rugdeel. Zorg ervoor dat de stiknaad X-X op
het midden van het rugdeel komt te liggen. Speld de onderkant van het lijf aan het rugdeel (leg de B
punten op elkaar en de goede kant naar het lijf toe). Stik de onderkant aan het rugdeel. Draai de
onderkant zo dat de stof met de goede kant naar buiten wijst. Het kontje zit nu tussen de onderkant
en het rugdeel in.
Vul nu het lijf met stevig met fiberfill. Naai de poten vast tussen het lijfdeel en de onderkant en naai
met de hand de rest van de onderkant aan het lijfdeel vast.

Naaipatroon Pykje 4, Handpop (zonder vulling)
Delen: snavel, lijf en kontje uit stof, beetje fiberfill voor de snavel en het kontje, chenille draad voor
de poten (kan natuurlijk ook van stof) van tenminste 60cm per poot.
Snavel: Knip de snavel 1 x uit stof met een naadtoegift van 1 cm. Vouw de stof dubbel op de
middenlijn met de goede kant naar binnen en stik de snavel aan elkaar. Houd het rechte stuk S-S
open. Draai de stof om met de goede kant naar buiten en vul de snavel op met fiberfill (tot aan de
stiklijn S-S).
Lijf: Leg twee delen stof met de goede kant op elkaar en knip het lijf 1 x uit de dubbele stof met een
naadtoegift van 1 cm. Leg de snavel met de goede kant naar binnen tussen de 2 stofdelen in. De
punt van de snavel wijst naar binnen en de stiklijn S-S van de snavel ligt op de S-S lijn van het lijf.
Stik het rugpand van B via A naar C. Zorg ervoor dat de snavel meegestikt wordt. Laat het stuk B-C
open.
Draai de stof met de goede kant naar buiten. Als het goed is steekt de snavel nu naar buiten en zit hij
vast aan het lijf.
Kontje: leg een stukje stof dubbel en knip het kontje met een naadtoegift van 1 cm, 1 keer uit de
dubbele stof. Stik de twee delen op elkaar, maar laat het recht stuk open op de lijn X-X open.
Draai de stof met de goede kant naar buiten en vul het kontje met fiberfill (niet teveel) tot aan de lijn
X-X . Stik het kontje nu aan het lijfdeel vast. Het midden van het kontje komt op punt B van de
lijfdelen.
Poten. Neem een stuk chenille draad van minimaal 60 cm per poot. Leg het stuk chenille draad
dubbel en begin met de tenen. Maak drie grote lussen (van ca 3,5 cm , tenen die naar voren wijzen
en 1 kleine lus (naar achteren, zie foto). Wissel de draden af en wikkel ze vervolgens om elkaar heen
om de poten te maken. Na circa 8 cm maak je en extra verdikking in de poot. Draai de draden weer
om elkaar heen totdat je draad op is en je poot klaar is. Herhaal dit nog een keer met de andere
chenilledraad voor de andere poot. Zet de poten met draad vast aan het lijf. Ongeveer halverwege
de lijd B-C.
Je handpop Pykje 4 is klaar.

