
Belangrijk! 
Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle 
pagina’s, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA. 

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u 
met behulp van een liniaal of het onderstaande 
vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze 
pagina, waarbij u controleert of u print op ware 
grootte (100%) en op het juiste papierformaat; 
A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het 
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met 
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op  
A4 papier) de resterende pagina’s.
Op één van de pagina’s in het patroon is voor 
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant 
geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken 
van het patroon, controleert u ook nog of dit 
vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan 
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen 
met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat 
de kans dat het patroon qua maatvoering niet 
klopt.
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37 Makii knuffels 
 

Algemeen 
Neem de patroondelen van papier over. * Teken een naad van 0.5 cm aan de delen, tenzij het 

anders is beschreven. 

Bever 
Benodigd materiaal 0.20 m rekbaar velours van 1.40 m breed  * restjes roze, groene en licht 

groene rekbare stof of tricot * restjes roze, blauw en wit vilt * 3D textielstift * textiellijm * 

fiberfill. 

Patroondelen: 1 voorkant hoofd * 2 achterkant hoofd * 3 gezicht * 4 oor * 5 lijf * 6 staart * 7 

trui * 8 boldeel * 9 klep. Neem de ogen, neus en tand van het gezicht over. 

Uit de veloursstof knippen de delen 1, 4, 5 en 6 (2x knippen) * deel 2 (1x knippen). 

Uit de licht groene stof knippen deel 7 (2x knippen). 

Uit de roze stof knippen deel 3 (1x knippen). 

Uit de groene stof knippen deel 8 (6x knippen) * deel 9 (2x knippen). 

Uit roze vilt knippen neus (zonder naad knippen) * deel 4 (2x knippen). 

Uit blauw vilt knippen beide ogen (zonder naad knippen). 

Uit wit vilt knippen tand (1x zonder naad knippen). 

 

WERKVOLGORDE 

Trui Knip de naad aan de onderrand van de trui bij de punt in. Vouw de naad naar de 

verkeerde kant. Rijg de naad vast. Leg de trui en het lijf met de goede kanten naar boven. Rijg 

de schoudernaden en aansluitend de bovenmouwnaden van de trui en het lijf op elkaar. Rijg 

de mouwnaden en aansluitend de zijnaden van de trui en het lijf op elkaar. Stik de onderrand 

van de mouw en de trui met een enkel stiksel door. Stik voor de voorkant van de trui volgens 

de lijnen met een zigzagsteek door. 

Staart Zorg dat de rechte rand open blijft. Naai de buitenranden van de staartdelen op elkaar. 

Keer de staart en vul hem op. Rijg de rechte randen op elkaar. Stik de staart volgens de lijnen 

door. Rijg de rechte rand van de staart tussen de tekens op het lijf. 

Lijf Zorg dat het lijf tussen de tekens open blijft. Naai de lijfdelen op elkaar. Je hebt nu de trui 

en de staart vastgenaaid. Knip de naden bij de hoeken in. Geef bij de ronde naden tot 2 mm 

vóór het stiksel knipjes in de naden. Keer het lijf en vul hem op. 

Oren Zorg dat de rechte rand open blijft. Naai de buitenranden van 2 keer 2 oren van vilt met 

velours op elkaar. Keer het oor. Leg in het vilt aan de rechte rand een klein plooitje. Rijg de 

rechte randen op elkaar. Rijg het oor tussen de tekens op het voorkant hoofd. 



Hoofd Naai de middennaden van het voorkant hoofd op elkaar. Leg het gezicht en het 

voorkant hoofd met de goede kanten naar boven. Leg het gezicht op het voorkant hoofd. Naai 

het gezicht smal op de kant op het voorkant hoofd vast. Zorg dat de onderrand van het hoofd 

tussen de tekens open blijft. Naai de buitenranden van het voorkant hoofd en het achterkant 

hoofd op elkaar. Je hebt nu de oren vastgenaaid. Keer het hoofd en vul hem op. Vouw de naad 

aan de onderrand van het hoofd naar de verkeerde kant. Schuif het hoofd tot de tekens over de 

opening van het lijf. Naai met de hand de onderrand van het hoofd op het lijf vast. 

Pet Naai de lange randen van de boldelen op elkaar. Je hebt nu een bol. Vouw de naad aan de 

onderrand van de bol naar de verkeerde kant. Rijg de naad vast. Zorg voor een opening in de 

zijrand van de klep. Naai de klepdelen op elkaar. Keer de klep. Zoom met de hand de opening 

dicht. Houd de achterranden van de klep en de bol gelijk. Naai met de hand de bol op de klep 

vast. Naai met de hand de pet op de kop. 

Gezicht Lijm met de textiellijm de ogen, neus en tand op het gezicht. Teken met de textielstift 

een rand op de buitenrand van de ogen, neus en tand en teken naar eigen idee de snuit op het 

gezicht. 

 

 

Zwijn 
Benodigd materiaal 0.20 m rekbaar velours van 1.40 m breed  * restjes blauwe en licht 

groene rekbare stof of tricot * restjes roze, hard roze, blauw en wit vilt * restje fluweelband 

van 0.5 cm breed * 1 veertje * 3D textielstift * fiberfill. 

Patroondelen: 1 hoofd * 2 tussenstuk hoofd * 3 oor * 4 neus * 5 lijf * 6 linker arm * 7 

rechter arm * 8 been * 9 broek * 10 neushoorn * 11 hoed rand * 12 hoed zijkant * 13 hoed 

bovenkant. Neem de ogen, tand en tong van deel 1 apart over, 

Uit de veloursstof knippen  deel 2 (1x knippen) * de delen 1, 3, 5, 6 en 7 (2x knippen) * deel 

8 (4x knippen). 

Uit de licht groene stof knippen de delen 11 en 12 (2x knippen) * deel 13 (1x knippen). 

Uit de blauwe stof knippen deel 9 (2x knippen). 

Uit roze vilt knippen deel 3 (2x knippen). 

Uit hardroze vilt knippen deel 4 (2x zonder naad knippen) * tong (1x zonder naad knippen). 

Uit blauw vilt knippen de ogen (zonder naad knippen). 

Uit wit vilt knippen deel 10 (zonder naad knippen) en de tand (1x zonder naad knippen). 

 

WERKVOLGORDE 

Oren Zorg dat de rechte rand open blijft. Naai de buitenranden van 2 keer 2 oren van vilt met 

velours op elkaar. Keer het oor. Leg in het vilt aan de rechte rand een klein plooitje. Rijg de 



rechte randen op elkaar. Rijg het linker oor tussen de tekens op het voorkant hoofd. Rijg het 

rechter oor tussen de tekens op het achterkant hoofd. 

Armen Zorg dat de rechte rand open blijft. Naai de buitenranden van de rechter armdelen op 

elkaar. Naai de buitenranden van de linker armdelen op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel 

knipjes in de naden. Keer de armen en vul ze op. Rijg de rechte randen op elkaar. Rijg de 

rechte rand van de armen tussen de tekens op het lijf. 

Benen Zorg dat de rechte rand open blijft. Naai de buitenranden van 2 keer 2 beendelen op 

elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naden. Keer het been en vul hem op. Rijg 

de rechte randen op elkaar. Rijg de rechte rand van de benen tussen de tekens op het lijf. 

Lijf Naai met de hand het fluweelband aan weerzijden volgens de lijnen op beide lijfdelen 

vast. Zorg dat het lijf tussen de tekens open blijft. Naai de lijfdelen op elkaar. Je hebt nu de 

armen en de benen vastgenaaid. Keer het lijf en vul hem op. 

Hoofd Naai de bovenrand van het voorkant hoofd en het tussenstuk hoofd op elkaar. Je hebt 

nu de oren vastgenaaid. Zorg dat de onderrand tussen de tekens open blijft. Naai de 

buitenranden van het voorkant hoofd met tussenstuk hoofd en het achterkant hoofd op elkaar. 

Je hebt nu de oren vastgenaaid. Knip de naden bij de hoeken in. Geef bij de ronde naden tot 2 

mm vóór het stiksel knipjes in de naden. Keer het hoofd en vul hem op. Vouw de naad aan de 

onderrand van het hoofd naar de verkeerde kant. Schuif het hoofd tot de tekens over de 

opening van het lijf. Naai met de hand de onderrand van het hoofd op het lijf vast. 

Broek Naai een zoom van 0.5 cm breed in de onderrand van de pijpen. Leg de broekdelen op 

elkaar. Naai de zijnaden en de binnenbeennaden op elkaar. Keer de broek en trek hem aan. 

Naai met de hand de bovenrand van de broek volgens de lijn op het lijf vast. Naai met de hand 

het fluweelband over de naad aan de bovenrand van de broek op het lijf vast. 

Hoed Zorg voor een opening van ± 1.5 cm in de naad. Naai de buitenranden van de hoed rand 

op elkaar. Keer de hoed rand. Zoom met de hand de opening in de buitenrand dicht. Naai de 

middenvoornaden en de middenachternaden van de hoed zijkant op elkaar. Naai de bovenrand 

van de hoed zijkant aan de hoed bovenkant. Vouw de naad aan de onderrand van de hoed 

zijkant naar de verkeerde kant. Naai met de hand de hoed zijkant in het midden op de hoed 

rand. Zet met de hand het veertje op de hoed zijkant vast. Zet de hoed tussen de oren op het 

hoofd vast. 

Gezicht Lijm met de textiellijm de ogen, de neus, de neushoorn, de tong en de tand op het 

gezicht. Teken met de textielstift een rand op de buitenrand van de ogen, de neus, de 

neushoorn, de tong en de tand op het gezicht. Teken met de textielstift de mond op het gezicht 

en de strepen op de neus. 
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