
Buistricot van 1,5 cm
Vulwol
Poppentricot
Pijpenrager (18 cm)
2 houten kralen (8mm)
Textiellijm
Stevige afbinddraad (gewoon 
          en huidskleur

Een eenvoudig bloemenkindje

Wat heb je nodig?
Naaigaren (huidskleur)
Kopspelden zonder kop
Naald
Vilt (wit, geel en groen)
6-draads borduurgaren (wit,
geel en groen)
Lontwol (geel)



Lees eerst de hele uitleg helemaal door.
Gebruik een gewone schaar voor het
uitknippen van het papieren patroon, maar
gebruik een zeer scherpe stofschaar voor
het uitknippen van de delen in vilt.
Knip heel zorgvuldig: het uitzicht van de
bloem valt of staat met hoe nauwkeurig die
is geknipt.
Knip de rand van de kelk eventueel met een
kartelschaar.
Als je de festonsteek niet kent kan je altijd
terecht voor meer uitleg op YouTube, hier
bv. https://www.youtube.com/watch?
v=zVF1LVwu9yk
De knoop die je best 

1.
2.

3.

4.

5.

6.
      gebruikt om de nek 
      af te binden is een
      soort mastworp,
      foto hiernaast.

Voor je begint...



Knip 20 cm van het buisverband (1).
Rijg met een dubbele draad op 1 cm van de
bovenkant rondomrond de buis, trek aan en zet
stevig vast (2). 
Keer de buis binnenste buiten (3).

Het hoofdje1.
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Vul het buisje stevig op met vulwol (4): gebruik telkens
kleine plukken en duw ze goed naar beneden. Maak zo
een hoofdje met een omtrek (van nek over de kruin
terug tot de nek gemeten) van 8,5 á 9 cm. Het hoofdje
moet heel stevig zijn en er moet wat wol onder de nek
hangen zodat je geen wiebelnek krijgt (5).

Bind het nekje af met afbindgaren (zie 'voor je begint')
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Maak een ogenlijn door een stuk afbinddraad in het
midden van het bolletje en evenwijdig met de neklijn
te knopen (zelfde knoop als voor het afbinden van de
nek) (6). Trek goed aan en leg met een extra knoopje
er op (7).
Masseer het hoofdje een beetje om het terug mooi bol te
krijgen en draai het een keertje rond om te zien wat de
mooiste kant is. Dit wordt de voorkant. Naai eventueel met
een frans knoopje een neus in het midden onder de
ogenlijn (8 en 9).

Opmerking: dit is een hoofdje met een heel eenvoudige
ogenlijn
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Knip een stuk poppenttricot dat net om het hoofdje
spant en minstens dubbel zo lang is als het hoofdje. Zorg
dat de tricot verticaal loopt (10)
Leg de lange kanten op elkaar en naai een kokertje. Leg
middenvoor en middenachter van de koker op elkaar en
naai een ronding bovenaan. Knip de ronding bij en keer
de koker (11).

Trek de koker over het hoofdje en zorg er voor dat de
naad middenachter loopt. Trek goed naar beneden en
bind de nek af met huidkleurige afbinddraad: zorg dat er
geen plooien in de nek zijn.
Bepaal a.h.v. 2 gelijke kopspelden zonder bolletje de
plaats van de ogen. Neem hiervoor je tijd, want die
plaatsing is erg bepalend voor het uitzicht. De ogen
mogen niet te ver uit elkaar staan, maar ook niet te kort
bij elkaar (12).
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Doe een lange huidkleurige afbinddraad in een naald
die lang genoeg is om door het hoofdje te gaan. Steek
juist op de plaats van een speld in het hoofd en kom er
aan de achterkant weer uit. Haal je draad uit je naald en
laat achteraan ongeveer 10 cm hangen. Steek je naald
vooraan terug in het langer stuk draad en steek nu 1
breidraadje naar buiten toe terug in het hoofdje naar
achter (13). 
Trek de 2 draden een klein beetje aan en leg er een
dubbele knoop op. Let op: niet te hard trekken! Doe
hetzelfde voor het andere oog. Steek alle draden nu weg
in het achterhoofd en knip de restjes af.

 
Je hoofjde is nu klaar!
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2. Het lijfje

Teken een patroontje zoals hierboven is weergegeven
(op ruitjespapier van een halve centimeter). Knip het
daarna uit vilt, zonder naadwaarde (14).

Knip een pijpenrager af op de juiste lengte: leg het
daarvoor in het midden over de mouwen en knip het
zo lang dat het aan beide zijden ongeveer een halve
centimeter langer is (15).

Knip een kleine halsopening (liever te klein dan te
groot) in het midden en een kleine knip in
middenachter. 
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Stop het stukje dat onder het hoofdje hangt door het
gat van het vilten kleed. Vouw de 2 flappen van de
vilt naar boven. Duw alle wol die in de koker onder
het hoofd hangt naar boven en bind onderaan af. Vul
de koker bij indien nodig. Zo verkrijg je bij wijze van
spreken een tweede hoofdje, maar het hoeft niet zo
stevig te zijn. Knip de de koker ongeveer 1 cm onder
de afbinddraad af. 
(ik heb hier op de foto de vilt nog niet 'aangetrokken'
maar het is beter als je het wel doet omdat het net
gemaakte bolletjes minder goed door de
halsopening past).

Naai nu de pijpenrager 1 cm onder de nek stevig
vast achteraan op het bolletje en zorg er daarbij voor
dat de pijpenrager 2 gelijke armen geeft (16).
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Knip een armlengte van de
borduurdraad af en splits hem in
3, zodat je telkens 2 draadjes
samenhoudt (17).

Naai met een festonsteek van
aan de pols tot aan de
onderkant de mouw en
zijkant dicht. Doe dit ook aan
de andere kant (18).
Kijk of de halsopening mooi
rond de hals past en maak
desnoods een beetje ruimer.
Sluit daarna de
middenachter-opening.

Een tip om een festonsteek
mooi te beginnen: zorg dat

de knoop aan de binnenkant
zit en ga bij de eerste steek 2
maal door de lus. Eindig ook
met een dubbele haal door

de lus en steek de draad
door het vilt weg (19).
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Voor het haar neem
je een stuk lontwol
(21). 
Best is om de wol uit
elkaar te trekken en
niet te knippen.
Houdt bij het trekken
voldoende afstand
tussen de 2 handen,
anders lukt het niet.
Naai de pluk lontwol
op het hoofdje in een
kapsel naar keuze
met naaigaren in de
kleur van de wol.

 Controleer of het popje mooi
recht                                                     
staat en knip de ronding
onderaan eventueel bij. Vul het
lijfje een beetje op met wat wol
zodat het mooi rond komt te
staan. Duw om te beginnen wat
wol in de schouders (20).

Je kunt het zo laten, of nog een
vilten onderkant er tegen
festonneren.
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Zet een stip voor de mond met een rood
aqurelpotlood en zorg er daarbij voor dat de ogen
en de mond een gelijkbenige driehoek vormen. 

Kleur de wangen door met een stukje tricot over een
bijenwaskrijtje te vegen en daarna over de wangen.

 
Lijm tenslotte een kraal van 8mm aan de 2 uiteinden
van de pijpenrager: dit zijn de handen (22).

Teken de oogjes in met
een scherp (blauw)
aquarelpotlood.
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Neem het patroon van de delen van de bloem over
op vilt: wit of geel voor de bloem, geel voor de kelk
en groen voor het kapje. 

Knip eveneens een stuk van 18 cm lang en 1 cm
breed en een blad van ongeveer 12 cm lang en 1 cm
breed uit groene vilt (23). 

Neem een korte pijpenrager (18 cm) en knip hem
kaal. 

3. De bloem
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Festoneer het steeltje rond
 de kale pijpenrager. 

Leg de 2 lange kanten van 
de kelk opeen en 
festoneer van boven 
naar onder, schuif over 
de steel en zet op 1 cm van 
de bovenkant vast op de steel. 

Rijg op de stippellijn van de bloem, schuif de bloem
over de steel. Trek de rijgdraad aan en zet vast
onderaan de kelk. 

Festonneer de 2 rechte kanten van het kapje opeen
en schuif zo hoog mogelijk over de steel en zet zo
vast dat de naaisteken van de bloem bedenkt zijn
(24).

Zet het blad onderaan de steel vast.

Plooi de steel mooi recht en laat de bloem bovenaan
wat naar beneden hangen. Geef het bloemenkindje
de bloem in de arm.
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Veel plezier met het maken
van de narcis!


