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Viva vilt!
Dit heb je  nodig 
• stevig vilt in verschillende  
kleuren: wit, nude, blauw, grijs… 
(schleiper.com) • borduurgaren 
DMC: 800 (lichtblauw), 3849 
(petrol), 939 (donkerblauw) 
(€ 1,75 , schleiper.com) • schud- 
oogjes Ø 5 mm (€ 1,75, schleiper.
com) • schaar • kopspeldjes  
• stofschaar • borduurnaald met 
scherpe punt • perforator • lijm

Zo maak je  het 
1 Knip de patroontjes hieronder 
uit en speld ze op de verschillen-
de kleuren vilt. Knip uit met een 
stofschaar. Het lijfje en de muts 
knip je telkens tweemaal uit, alle 
andere onderdelen knip je 
slechts eenmaal uit.
2 Speld twee lijfjes (of twee mut-
sen) van dezelfde kleur op elkaar 
en naai ze met de hand dicht met 
een festonsteek (zie tekening). 

olijk 
onderonsje
Dit heb je  nodig 

• 5 wc-rolletjes • A4-papier in 
verschillende kleuren (verschil-
lende prijzen, schleiper.com) 
• restje witte wol • beige mini-
pompon Ø 12 mm (schleiper.com, 
€ 1,86) • schudoogjes Ø 8 mm  
(€ 1,75, schleiper.com) • restje 
karton van 7 x 7 cm • potlood 
• geodriehoek • schaar • scherpe 
schaar/stofschaar • lijm, lijmstift 
en plakband • nietjesmachine

Zo maak je  het 
Het l i j f je 
1 Knip 5 wc-rolletjes bij tot je 
verschillende hoogtes hebt. Van 
klein naar groot: 5,5 cm, 6 cm, 
7,5 cm, 8 cm en 9,7 cm.
2 Knip 5 rechthoeken uit de  
verschillende vellen gekleurd  
papier, de hoogte is gelijk aan 

een wc-rolletje, de lengte is 
steeds 16 cm. Dus: 5,5 x 16 cm, …
3 Kleef elke rechthoek met lijm-
stift rond hetzelfde formaat 
wc-rolletje.

De baard
1 Knip 5 smalle stroken uit de-
zelfde vellen gekleurd papier van 
1,7 cm x 16 cm.
2 Wikkel het restje wol tientallen 
keren rond het kartonnetje van 
7 x 7 cm. Knip onderaan door 
zodat je allemaal gelijke draadjes 
krijgt van 14 cm.
3 Kleef 8 dubbelgevouwen 
draadjes dicht tegen elkaar in het 
midden van de smalle strook  
papier. Deze strook met franjes 
wordt de baard.
4 Kleef de strook papier rond de 
bovenkant van het wc-rolletje, 
de franjes hangen voor het buik-
je van de kabouter. Knip de fran-
jes bij in de vorm van een baard.
5 Kleef een minipompon als neus 
in het midden van de baard en 
2 cm onder de bovenkant van het 
wc-rolletje. Kleef twee oogjes 
net naast de neus.

De puntmuts 
1 Teken een kwart van een cirkel 
met Ø 20 cm op een vel zilver-
kleurig papier en knip uit.
2 Rol dit tot een ijshorentje met 
scherpe punt. De opening on-
deraan moet over het wc-rolletje 
passen. Kleef achteraan toe met 
plakband en gebruik eventueel 
nietjes ter extra versteviging.
3 Zet de muts op het hoofd van 
de kabouter. Kreuk voorzichtig 
de punt van de hoed.
4 Herhaal viermaal voor de  
andere mutsen.

Online vind je heel wat video’s 
die je verder op weg zetten. Vind 
je de festonsteek te ingewikkeld? 
Je kunt het lijfje en de muts ook 
dichtnaaien met een gewone 
stiksteek: je naait dan op en neer 
zodat je een streepjeslijn krijgt.
3 Gebruik een perforator om het 
neusje te maken.
4 Kleef alle onderdelen met lijm 
op elkaar: kleef de baard, neus 
en oogjes op het hoofdje. Steek 
de muts vervolgens op het 
hoofdje en kleef het hoofdje op 
het lijfje. Kleef tot slot de zak of 
riem op het lijfje.

GOED OM TE WETEN!  
Wij gebruikten een naald met 
scherpe punt om te naaien.  
Als je met kleine kinderen  
knutselt, kun je ook een naald 
met botte punt gebruiken.
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