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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld 
voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Ken jij de game Among Us? Het is een hele hype onder de jeugd. Mijn zoon van 9 wilde wel een enorme knuffel van een 
Among Us karakter. Knal rood moest deze worden. Niet mijn kleur maar vooruit alles om de kleine man blij te maken. En 
of hij er blij mee is? Enorm! Wat een heerlijke zachte knuffel is dit geworden. Hij kan er lekker op loungen maar mag ook 
mee naar bed ’s avonds ;-) 

Benodigdheden
ReStyle Uni stof 150 cm, art. 069.9050 kleur 722
Kussenvulling 500 gram, art. 083.28500 (2 stuks)
ReStyle Vilt 20 x 30cm, art. 082.3 kleur 3693 Zwart, 3705 Wit

Naaimachine
Schaar
Naald

Afmeting
Circa 100 cm hoog en 60 cm breed

Werkbeschrijving
Stap 1 (foto 1): Knip de patroondelen uit (2x lijf, 2x rechthoek) de katoenenstof. Knip een ovaal van het zwarte vilten lapje. 
Knip van het witte vilten lapje dezelfde ovaal maar dan 1 cm kleiner. 

Stap 2: Naai het zwarte vilten lapje met een zigzag steek vast op 1 deel van het lijf. Naai vervolgens met een zigzag steek 
het witte vilten lapje vast op het zwarte deel. 

Stap 3 (foto 2): Leg de 2 delen van het lijf met de goede kanten op elkaar en naai deze vast met 1 cm naadwaarde. Hou 
een deel van ca. 10 cm open om de knuffel te vullen. 

Stap 4: Keer de knuffel met de goede kant naar buiten en vul hem met de kussenvulling. Naai dan met de hand de 
opening dicht. 

Stap 5: Naai nu de 2 rechthoeken met de goede kanten op elkaar. Hou 1 cm naadwaarde aan en laat een deel van zo’n 
10 cm open om het te vullen. Keer de rechthoek met de goede kant naar buiten en vul het met de vulling. Naai met de 
hand de opening dicht. 

Stap 6 (foto 3): Naai dit rechthoek (de rugzak) met de hand vast op de achterzijde van de knuffel. 
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