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Knuffels maken is iets waar ik echt geen genoeg van kan krijgen!
Na mijn studie aan de HKU kocht ik mijn eerste naaimachine om
kussens en andere accessoires voor in huis te maken. Mijn eerste
naaiproject werd echter een zeester-knuffel, en vanaf dat moment
was ik verkocht. Ik ontwierp en naaide veel knuffels. Toen ik de
kans kreeg, maakte ik er mijn beroep van. Alle knuffels zelf maken
was niet meer mogelijk toen ik kinderen kreeg, daarom ben ik van
al mijn knuffels naaipatronen gaan maken. Sinds kort maak ik naast
naaipatronen ook haakpatronen. Kijk voor meer informatie op
www.mariskavos.nl
Mijn inspiratie voor mijn knuffels komt van veel verschillende
dingen. Japanse figuren in tekenfilms vind ik erg leuk. Mijn kinderen
helpen mij ook met ideeën. Zij hebben altijd wel een idee van
wat mama nu moet gaan maken. Vaak begin ik te tekenen in mijn
schetsboek tot er iets op papier staat wat ik leuk genoeg vind voor
een knuffel.
In 2014 kwam mijn eerste boek uit in Groot-Brittannië:
Sew Cute to Cuddle. Dit boek is nu verkrijgbaar in het Engels,
Frans, Spaans, Duits en Russisch. En dit is nu mijn eerste naaiboek
in het Nederlands (wat ik natuurlijk extra leuk vind, omdat ik zelf
ook Nederlandse ben)!
Ik hoop dat je veel plezier zult hebben bij het maken van de
knuffels in dit boek!
Groetjes,
Mariska
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3 Voorwoord

23 Miranda de zeemeermin

6 Benodigdheden
9 Technieken
11 Knuffels vullen
96 Dankwoord

ALLE
NAAIPATRONEN
STAAN OP
WARE GROOTTE
ACHTERIN
DIT BOEK
(VANAF P. 68)!

19 Boris het monster
41 Gerrit de geit

29 Karel de krab

63 Joop de uil
33 Jip het zeepaard
49 Peter de piraat

37 Bram het varken

59 Bobbie de hond

55 Loes de poes

45 Kim de koala

15 Harry de hagedis
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BENODIGDHEDEN
• Blauwe stof (gebruikt voor de foto
Toddler Ivy - L - Licht Blauw van Soft
Cactus) voor het lichaam: 35 x 30 cm
• Groene stof (gebruikt voor de foto
Wicky Pikes - S - Groen van Soft
Cactus) voor de stekels en de rugvin:
30 x 15 cm
• Zwart vilt voor ogen en neus: 5 x 5 cm
• Wit vilt voor de oogglansjes: 5 x 5 cm
• Garen
• Vulling
• Basisgereedschap (zie hoofdstuk
Benodigdheden)

32

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

JIP HET ZEEPAARD
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Lengte: 24 cm

Jip het zeepaard en Miranda de zeemeermin zijn dikke vrienden.
Als Jip uit zijn aquarium mag, beleeft hij met Miranda allerlei avonturen.
Jip houdt van mooie schelpen, maar omdat hij ze zelf niet zo
Zeepaard - Oogglans
Zeepaard - Lichaam
2x Uitknippen
goed kan vasthouden, neemt Miranda ze graag voor hem mee.
2x Uitknippen
(1x gespiegeld)
Zeepaard - Lichaam
2x Uitknippen
(1x gespiegeld)

1

Zeepaard - Lichaam
2x Uitknippen
(1x gespiegeld)

Zeepaard - Stekel
8 x Uitknippen
(4x gespiegeld)

Teken het patroondeel van het lichaam
op blauwe stof en de patroondelen van
de stekels en rugvin op groene stof
zoals aangegeven. Het patroondeel
van het lichaam en de rugvin teken
je 2x op de stof (1x normaal en
1x gespiegeld). Het patroondeel
van de stekels 8x (4x normaal en
4x gespiegeld).
Knip de patroondelen daarna uit
met ongeveer 1 cm naadtoeslag.
De patroondelen voor de oogglansjes
en ogen knip je uit vilt zonder
naadtoeslag.

2

Zeepaard - Rugvin
2x Uitknippen
(1x gespiegeld)

Zeepaard - Rugvin

Naai de vilten ogen op beide lichaamsdelen.
Naai daarna de oogglansjes op de ogen.

HEB JE GEE
N VILT?
GEBRUIK DA
N FLEECE O
F KIJK
IN HET HOO
FDSTUK TEC
HNIEKEN
HOE JE GEW
ONE STOF K
UNT
APPLIQUEREN
OP JE KNUFF
EL.
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BENODIGDHEDEN
• Donkerbruine stof (gebruikt voor de
foto Vintage Ferdinand - M - Bruin by
Soft Cactus) voor het lichaam:
45 x 30 cm
• Oranje stof voor het gezicht:
15 x 15 cm
• Zwart vilt voor de pupillen: 10 x 5 cm
• Wit vilt voor de ogen en de
oogglansjes: 10 x 10 cm
• Rood vilt voor het hart: 5 x 5 cm
• Bruin vilt voor de snavel: 5 x 5 cm
• Garen
• Vulling
• Basisgereedschap (zie hoofdstuk
Benodigdheden)
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JOOP DE UIL
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Uil - Gezicht
1x Uitknippen

Uil - Gezicht
1x Uitknippen

1
Teken het patroondeel van het lichaam op de donkerbruine stof. Teken
dit patroondeel 2x uit (1x normaal en 1x gespiegeld). Teken het
patroondeel van de pootjes op bruine stof. Teken dit patroondeel 4x
op stof (2x normaal en 2x gespiegeld). Teken het patroondeel van het
gezicht 1x op oranje stof.
Knip de patroondelen daarna uit met ongeveer 1 cm naadtoeslag.
De patroondelen van de oogglansjes, ogen, pupillen, snavel en hart
uit vilt zonder naadtoeslag.

Uil - Gezicht
1x Uitknippen

VLIESOFIX

VLIESOFIX
VLIESOFIX

VLIESOFIX

Lengte: 25 cm

Dit uiltje heeft niet voor niets een hartje op zijn buik.
Hij is wat verlegen, maar als je hem goed leert kennen
weet je meteen dat Joop een groot hart heeft. Hij vliegt graag
in het bos en knapt dan een uiltje op een boomstam.

VLIESOFIX

VLIESOFIX

VLIESOFIX

VLIESOFIX

2

VLIESOFIX

Strijk de Vliesofix op de achterkant van het kleine
stukje oranje stof. De ruwe kant is de kant die op de
stof moet. Laat de stof afkoelen en trek de gladde
laag eraf. Teken nu het patroon van het gezicht op
de achterkant van de stof. Knip het gezicht zonder
naadtoeslag uit.

3
VLIESOFIX

Strijk nu het
gezicht op
VLIESOFIX
een patroondeel van
het lichaam en laat
dit afkoelen. Nu kun
je het gezicht op het
hoofd naaien met een
normale steek of een
zigzagsteek. Neem een
heel smalle zigzagsteek
om een borduureffect te
krijgen.
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