Rups box-organiser

ZELFMAAKIDEE
Benodigdheden:
Hoofd, pootjes & lijf:
Neus, oren, lijf & lussen:
Ogen & mond:
Vulling:
Lussen:
Voor het rammelen:
Voor de steekzakjes:

Schema (blokje= H2cmxB2cm)
flanel, fleece of badstof o.i.d.
leuke bedrukte katoen
vilt
fiberfill & kussenvulling
klittenband
4 plastic verassingseieren
elastiek 0,5cm breed

Knip voor de kop en lijfstukjes cirkels (voor-en achterkant).
Voor de zakjes 3 halve cirkels. Knip 6 x de pootjes, 4 x de
lusjes, neus en oren. Alles met ± 1cm zoom. Neus en mond
zonder zoom knippen. Knip voor de vulling van de kop 2
laagjes fiberfill en voor de lijfdelen 1 laagje fiberfill.
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Werkwijze:
1. Naai de ophanglussen binnenstebuiten aan de lange kant en één korte kant dicht. Draai met goede kant
aan de buitenkant, bevestig klitteband op de lussen.
2. Maak een zoompje aan de (rechte) bovenkant van de zakdelen en rijg hier elastiek doorheen. Rek het
elastiek wat en zet vast met spelden. Naai de voor- en achterkant van de pootjes aan elkaar, laat bij de
helft de hak open, hier moeten de later de verassingseieren/rammelaars nog doorheen kunnen.
Per lijfdeel één pootje met rammelaar en één zonder.
3. Leg de lijfdelen met de goede kant naar binnen (met de zakken), fiberfill aan de buitenkant.
Pootjes aan de onderkant, naar binnengeslagen en ophanglussen in het midden van de bovenkant, ook
naar binnengeslagen.
4. Stik nu de hele cirkel dicht, houd een kleine opening aan de zijkant om de vorm om te kunnen draaien.
5. Maak de neus net als de pootjes met rammelaar en naai met de hand op de kop vast.
6. Naai nu met de hand de oogjes en de mond op de kop.
7. Leg de kopdelen met de goeie kant naar binnen, fiberfill aan de buitenkant. Maak de oortjes net als de
pootjes en spelt ze aan de bovenkant van de kop, naar binnengeslagen.
8. Naai de ophanglus vast aan de achterkant van het kopdeel op ongeveer 1/3 afstand van de bovenkant.
9. Naai met de hand de lijfdelen en de kop aan elkaar (zakjes op gelijke lijn door laten lopen).
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