
WERKBESCHRIJVING - Babymobiel Jungle        1

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

Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover 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.

Zo’n gezellige mobiel voor je kleine, die je helemaal in de stijl van de jungle-kamer kan maken, te gek toch?!
Ik neem je mee in het proces…..stap voor stap…lees je mee??

Benodigdheden
ReStyle Vilt 20x30cm, art. 082.3 
- Kleuren Bladeren: 3667, 3696
- Kleuren Olifant: 3692, 3690
- Kleuren Giraffe: 3703, 3679, 3682
- Kleuren Leeuw: 3679, 3719, 3682
- Kleuren Aap: 3698, 3712, 3725

ReStyle Kussenvulling 250gr, art. 083.28250
Durable Waxkoord 1mm, art. 019.155.1 kleur 009
Gütermann Textiellijm HT2 30g, art. 002.613611
Durable Coral, art. 010.6 kleur 325 Black
Durable Mobiel, art. 020.1271
Verdwijnstift, art. 057.47

Overige benodigdheden
Watervaste stift zwart
Wit naaigaren 
Naaimachine
Dikke naald
Meetlint
Schaar
Printer

Moeilijkheidsgraad
Gevorderd

Werkbeschrijving (alle tekeningen van de dieren en bladeren staan als PDF online op de blog)
Bladeren (foto 1 t/m 6)
We beginnen met het maken van de bladeren. Print de tekening van het blad en knip deze uit. Leg het blad op een 
dubbelgevouwen stuk vilt en teken de lijnen er omheen met de verdwijnstift. 

Stik vervolgens rondom de lijnen met de naaimachine, maar laat 1,5 centimeter open om de vulling toe te voegen. 

Na het stikken knip je het gestikte blad uit op ongeveer 2 millimeter vanaf de stiksel. Vul het blad op met een beetje 
kussenvulling, gebruik eventueel een haaknaald of iets dergelijks om de vulling in het blad te duwen. 

Stik vervolgens ook de opening dicht met de naaimachine. Mocht je dit lastig vinden, dan kan je het ook met de hand 
dicht stikken. Maak in totaal 8 bladeren in de kleur naar keuze.

Olifant (foto 7 t/m 33)
Print de tekening van de olifant uit. De oren en tenen teken je over op een los papier en knip je ook los uit. 

Speld de olifant op een stuk dubbelgevouwen vilt en trek de lijnen over op het vilt met een verdwijnstift. Knip rondom uit 
op ongeveer 2 millimeter van de lijnen. Haal vervolgens de tekening van het vilt af.

Speld de olifant weer op het dubbelgevouwen vilt om de tenen over te nemen. Knip vervolgens uit om in totaal 4 stukken 
vilt van de tenen te krijgen. Plak vervolgens de tenen op beide kanten van de olifant met textiellijm.

Naast de tenen gaan we over op de oren. Knip de oren uit in twee losse delen, doe dit twee keer zodat je van beide delen 
2 onderdelen hebt. Knip deze onderdelen uit en plak vervolgens met textiellijm het binnenoor op het buitenoor. 

Het oog van de olifant gaan we tekenen. Leg de tekening weer op de  uitgeknipte olifant en maak in de tekening een gat 
op de plek daar het oog is getekend, zodat je deze met een watervaste stift in kan tekenen op het vilt. 

Speld de oren op olifant vast en stik deze met de naaimachine vast, alleen aan de voorzijde van het oor zodat deze nog 
los kan wapperen. Stik ook de omrandingen van de vastgelijmde tenen vast ter versteviging. 
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De olifant mist alleen nog een staart. Pak de Durable Coral garen erbij en knip 3 draden van ongeveer 9 centimeter, 
vlecht de draden en leg op het einde een knoopje in de vlecht als onderkant van de staart. Speld de bovenkant van de 
staart vast aan de binnenkant van de olifant op de juiste plek. 

Vervolgens gaan we over op het aan elkaar stikken van de lossen olifanten. Speld de olifanten netjes op elkaar en 
stik vervolgens rondom vast. Houd aan de bovenkant een opening van ongeveer 1,5 centimeter. Vul de olifant met 
kussenvulling en stik daarna de opening dicht met de naaimachine of met de hand.

De olifant is bijna klaar om aan de babymobiel gehangen te worden. Steek met een dikke naald in het midden van de rug 
van de olifant en rijg het koord er doorheen van ongeveer 35 centimeter. Knoop het koord stevig vast zodat deze aan de 
babymobiel bevestigd kan worden.

Giraffe (foto 34 t/m 40)
Bij de giraffe geldt eigenlijk dezelfde aanpak als bij de olifant. Print de tekening van de giraffe uit. De oren, snuit, voeten 
en vlekken teken je over op een los papier en knip je ook los uit. 

Begin met de omtrek van de giraffe, teken vervolgens alle losse onderdelen over en knip deze uit het vilt met de juiste 
kleur. Plak het binnenoor op het buitenoor. Plak de snuit, vlekken, voeten op de juiste plek op de giraffe. Teken de ogen 
op de juiste plek. Stik vervolgens de oren vast alleen aan de onderzijde, zodat de oren kunnen wapperen. Stik ook de snuit 
en voeten geheel rondom vast. Vlecht weer een staart van het Durable Coral garen en bevestig deze op de juiste plek. 

Stik de twee giraffen weer netjes op elkaar vast met een opening van ongeveer 1,5 centimeter zodat de vulling kan 
worden aangebracht en stik daarna de opening weer dicht met de naaimachine of met de hand. 

Steek met een dikke naald ter hoogte van de oren door de vilt en rijg het koord er doorheen van ongeveer 25 centimeter. 
Knoop het koord stevig vast zodat deze aan de babymobiel bevestigd kan worden.

Leeuw (foto 41 t/m 54)
Ook voor de leeuw geldt dezelfde werkwijze. Print de tekening van de leeuw uit. De oren, snuit, en manen teken je over op 
een los papier en knip je ook los uit. 

Begin met de omtrek van de leeuw, teken vervolgens alle losse onderdelen over en knip deze uit het vilt met de juiste 
kleur. Plak het binnenoor op het buitenoor en plak de snuit op de juiste plek op de leeuw. Teken daarna ook de ogen 
op de juiste plek in. Stik vervolgens de manen en oren vast alleen aan de onderzijde, zodat de manen en oren nog wel 
kunnen wapperen. Stik ook de snuit geheel rondom vast. Vlecht weer een staart van het Durable Coral garen en bevestig 
deze op de juiste plek. 

Stik de twee leeuwen weer netjes op elkaar vast met een opening van ongeveer 1,5 centimeter zodat de vulling kan 
worden aangebracht en stik daarna de opening weer dicht met de naaimachine of met de hand. 

Steek met een dikke naald net na de manen door de rug van de leeuw rijg het koord er doorheen van ongeveer 35 
centimeter. Knoop het koord stevig vast zodat deze aan de babymobiel bevestigd kan worden.

Aap (foto 55 t/m 63)
Tot slot eindigen we met de aap, waarbij ook dezelfde werkwijze is gebruikt. Print de tekening van de aap uit. De oren, 
snuit, buik en banaan teken je over op een los papier en knip je ook los uit. 

Begin met de omtrek van de aap, teken vervolgens alle losse onderdelen over en knip deze uit het vilt met de juiste kleur. 
Plak het binnenoor op het buitenoor, plak de snuit en de buik op de juiste plek en bevestig de banaan tussen de handen. 
Teken daarna ook de ogen op de juiste plek op het losse snuit deel. Stik vervolgens de oren vast alleen aan de onderzijde, 
zodat de oren nog wel kunnen wapperen. Stik ook de snuit geheel rondom vast en stik met wit naaigaren de buikvorm op 
het bruine vilt. 

Stik de twee apen weer netjes op elkaar vast met een opening van ongeveer 1,5 centimeter zodat de vulling kan worden 
aangebracht en stik daarna de opening weer dicht met de naaimachine of met de hand. 

Steek met een dikke naald in de nek van de aap en rijg het koord er doorheen van ongeveer 35 centimeter. Knoop het 
koord stevig vast zodat deze aan de babymobiel bevestigd kan worden.
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Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover 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.
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In elkaar zetten babymobiel
Het moeilijkste werk is inmiddels achter de rug, alle losse onderdelen zijn gemaakt en kunnen nu aan de babymobiel 
bevestigd worden.

Bevestig bij alle dieren halverwege de koorden een blad en knoop daarna het uiteinde aan de gaten van de babymobiel 
vast. Knip een koord van ongeveer 40 centimeter en bevestig hier de overige 4 bladeren aan. hang deze vervolgens aan 
het middenpunt van de babymobiel. Het leukste is om alle dieren op verschillende hoogtes te hangen. 

Succes en plezier met het maken van deze leuke jungle-mobiel.

Liefs van mij, Renata
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