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

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.

Lidy: “De lama zie je nu op verschillende manieren terug komen, in het interieur maar ook zeker in de 
kinderkamer. Voor de kleintjes maakte ik dit schattige lama knuffeltje. Door de vorm kunnen baby’s het al snel 
vasthouden, hij is lekker zacht en rammelt ook nog subtiel.

Na het spelen met de lama is het tijd om te eten en kun je stapels slabbetjes gebruiken. Ik maakte 2 varianten, 
1 van enkele wafel stof en 1 van wafelstof met katoenen voering. Het zachte tricot biaisband maakt dat het 
slabbetje heerlijk comfortabel zit. Deze kleine projectjes zijn leuk voor je eigen kindje maar ook leuke als 
(kraam) cadeautjes’.

Benodigdheden:
Lama knuffeltje:
- Wafelstof mint 35 x 150 cm 
- Gütermann naaigaren
- Durable Cosy 30 cm (voor het staartje)
- Rammelaatje (voor knuffels)
- Zachte knuffel vulling, Restyle
- Pollepel voor het keren van de stof.

Slabbetjes:
- Wafelstof mint 35 x 150
- Stof Katoen Lilian mint schaap 35 x 150 cm
- Gütermann naaigaren 
- Tricot biaisband Restyle mint 

Werkwijze:
Lama knuffeltje
Print het patroon uit. Knip het patroon uit. Speld het patroon op de stof. Knip de lama 2 x uit de stof met 1 cm 
naadtoeslag.
Voor het staartje, Knip 4 draden Durable Cosy van 7,5 cm. Leg in elke draadje een knoop +/- 1 cm voor het 
uiteinde. (Door het knoopje voorkom je dat de lama zijn staartje kan verliezen).
Leg de draadjes met het knoopje buiten de stof, zie foto, op de plek van het staartje, zorg dat de andere 
uiteinden in het midden van de stof liggen. Stik nu de draadjes op de rand van de stof met een klein zigzag 
steekje vast.
Leg de 2 delen op elkaar, zorg dat de draden van het staartje goed in het midden, tussen de 2 delen liggen. 
Naai met de naaimachine, met een klein stik steekje, de 2 delen aan elkaar. Begin bij de vulopening. 
Stik rondom. Door de kleine steekjes kun je de bocht makkelijker maken. Bij de oortjes is het goed opletten 
voorzichtig steekje voor steekje naaien.
Knip nu de naden bij de oortjes kort af, knip de stof bij de rondingen in tot het stiksel. Hiermee geef je de stof in 
de bocht de ruimte, anders gaat het trekken.
Keer de lama, de pootjes, nek en kopje kun je met behulp van de achterkant van een pollepel goed keren, 
duw de poten, het kopje en de oren voorzichtig in vorm. De oortjes kun je keren met behulp van een speld of 
borduurnaald. Trek, aan de goede kant, met de punt van de speld of naald voorzichtig de stof beetje bij 
beetje naar buiten.

Vul het knuffeltje op, begin bij de kop en de nek, daarna de poten, vul de lama niet te stevig op! Nu de buik, in 
het midden stop je het rammelaartje, vul de rest op. Naai de vulopening met de hand dicht. Knuffelen maar.
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Werkwijze slabbetjes:
Slabbetje van enkele stof.
Print het patroon, knip het patroon uit.
Leg het patroon, (voor de enkele stof is het patroon inclusief naad toeslag) tegen de stofvouw aan en knip de 
stof. Speld het biaisband langs lange kant van de slabbetje, stik het vast, vouw het bias band om de rand heen 
en stik het biaisband door.
Neem nu voor de hals, een stuk biaisband van 90 cm voor de strikbandjes. Bepaal het midden van het band en 
het slabbetje. Speld het biaisband vanuit het midden van de hals vast, naai het vast, sla het biasband om en 
stik door. Nu speld je de strikbandjes op elkaar, vouw het uiteinde 1 cm naar binnen en stik vanaf de hals tot 
aan het uiteinde het bandje vlak langs de rand door. Doe hetzelfde met de andere kant van het bandje.

Gevoerd slabbetje:
Knip het patroon 1 x uit de wafelstof en 1 x uit de katoenen stof. Leg het patroon tegen de stofvouw aan en knip 
de stof met 1 cm naadtoeslag uit de stof. Leg de goede kanten tegen elkaar en stik rondom vast, de hals laat je 
helemaal open, dit is meteen je keeropening, keer de stof. Stik het slabbetje op 1 cm van de rand door.
Neem nu voor de hals, een stuk biaisband van 90 cm voor de strikbandjes. Bepaal het midden van het band en 
het slabbetje. Speld het biasband vanuit het midden van de hals vast, naai het vast, sla het biasband om en stik 
door. Nu speld je de strikbandjes op elkaar, vouw het uiteinde 1 cm naar binnen en stik vanaf de hals tot aan 
het uiteinde het bandje vlak langs de rand door. Doe hetzelfde met de andere kant van het bandje.


