
WERKBESCHRIJVING - Genaaide Pop      

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij in opdracht van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet 
toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de 
werkbeschrijving.

Lidy: “Het leuke bloemenstofje van Restyle was mijn uitgangspunt om dit meisje te maken. Ik gebruikte een combinatie 
van technieken waar ik zo van hou. Ik maakte een rokje met stof en met textielverf stempelde ik stipjes op het lijfje. 
Stempelen op textiel is leuk om te doen en geeft een mooi effect. Ik gebruik een spijkertje om te stempelen maar kijk 
eens om je heen wat je hier ook voor zou kunnen gebruiken. Door de super zachte vulling is het een lekker knuffelpopje. 
De draden van het haar kan je met een dikke stopnaald heel mooi uit pluizen tot een lekkere bos haar. “

Benodigdheden:
Licht roze stof Oaki Doki
Bloem stofje Restyle
Super zachte vulling Restyle
Wonderclips Clover
Drukkertje 
Textielstift
Textielverf wit en rood
Kwastje
byClaire Soft mix Oker
Biasband roze met witte stip
Patroon popje
Verdwijn stift of textielkrijt
Schilderstape
Spijkertje
Smal satijnen lintje 

Benen
Stik de benen rond om dicht maar laat de bovenkant open. Keer de benen en strijk ze plat. Plak een stukje schilderstape 
rondom tot bovenkant schoentjes. Meng de rood met witte verf en verf de schoentjes.
Laat het goed drogen en strijk 3 minuten onder een doek.

Lijf
Stik de onderbenen buiten de naad vast op 1 deel, dit voorkomt dat ze gaan verschuiven tijdens het naaien.
Leg nu de delen op elkaar, de benen liggen  nu tussen de 2 delen in het midden. 
Stik de naad rond om. Ik maak later weer een stukje open om te keren. 
Keer het lijf. Strijk de naden mooi plat.
Smeer een beetje verf uit op een kartonnetje, dit voorkomt dat je klodders aan je spijkertje krijgt. Stempel met het 
spijkertje stipjes op het lijfje.
Laten drogen en dan strijken. Vul het lijf op.

Rokje
Neem een strook stof van 50 x 12 CM. Zigzag de randen rondom. Vouw de zoom 1 cm om en stik vast. Rimpel de boven-
kant als volgt, stik 2 keer vlak onder elkaar met een grote steek langs de bovenrand. Trek 2 draden aan en rimpel zo de 
bovenkant tot de juiste omvang van het lijfje. Stik het biasband aan de bovenrand op de goede kant vast, vouw hierbij de 
zijkanten van het rokje een cm naar binnen. Vouw nu de uiteinde van het biasband naar binnen. Vouw het biasband  langs 
de bovenrand om en stik vast. Stik de middenachter naad tot de helft van het rokje dicht.  Gebruik een drukkertje als 
sluiting.
Knoop tenslotte met een satijnen lintje een strikje in het haar en het meisje is klaar,

Veel plezier met maken, groetjes Lidy
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