
Een zorgenvriendje maken?  
Aan de slag! 
 
 
 
 
 

Stap 1: Neem je materiaal klaar. 
 

Benodigdheden:  
●  stof in 2 of 3 tinten/ prints 
● naaigaren 
● rits 20 cm 
● vulling 
● 2 knopen 
● basis naaimateriaal: krijt, spelden, stofschaar, naaimachine, ... 

 
Stap 2: Knip je delen stof volgens bijgevoegd patroon. 
             Elk deel krijgt een letter, handig om dit stappenplan te volgen. 
            Controleer: heb je bij elk stuk stof 1 cm naadwaarde geknipt? 
            Naadwaarde? resterend stukje van de stof na het naaien.  
            Je naait je stof op 1 cm van de kant. Zo bescherm je je naaiwerk tegen 
scheuren. 
 
Deel A = hoofd 
Deel B = buik 
Deel C = middendeel 
Deel D = oren ( het aantal kies je zelf maar doe vooral eens gek.. waarom geen 3 of 4 oren? ) 
               Je knipt telkens 2 delen per oor : een voorkant en een achterkant 
Deel E = handen/ voeten ( Ook hier telkens 2 delen  voorzien: voor- en achterkant) 
Deel F = rug 
 
Stap 3: Knip uit een contrasterende stof dan deel A twee ovale delen  
            die als ogen zullen dienen. Leg ze op deel A en maak vast,  
            een zigzagsteek is leuk! 
 
Stap 4: Naai de 2 knopen op de ogen. Dat zijn de pupillen. 
 
Stap 5: Zet de rits vast tussen deel A en B.  
             Een ritsvoetje is een handig hulpmiddel!  
             Let op: je sluiting van de rits moet net voor je naadwaarde stoppen. 
 
∣ R    ( R= plaats waar de ritssluiting stopt als de rits dicht is) 
        ( ∣ = plaats waar je beide panden aan elkaar zal vastmaken aan deel C) 
 
          Tip: rits iets te lang? Knip ze achteraan af en naai met de hand een nieuwe ‘stop’ waar 
de rits moet stoppen. Zeker doen om te voorkomen dat de zipper er volledig afschuift. De rits 
gaat dan niet meer dicht) 
 



 
Stap 6: Maak de oren en handjes, voetjes. 
            Leg telkens de 2 delen, met de goede kant van de stof, op elkaar.  
            Naai vast. 
            De onderkant laat je open voor de vulling. 
            Na het naaien kan je eventueel de naadwaarde wat uitdunnen. 
            Tip: Te veel stof na de naad?  
            Knip het een beetje weg maar niet te kort tegen de naad. 
 
Stap 7: Keer de oren, handjes, voetjes om en vul ze met vulling.  
Stap 8: Leg de oren, handjes, voetjes op de goede kant van deel A en B maar  
             zodanig dat de open rand naar buiten ligt.  
             Speld ze vast en stik ze vervolgens vast. 
 
Stap 9: Naai het middendeel ( deel C) vast aan deel A/ B.  
             De onderkant naai je niet vast! 
            Daarbij leg je de goede kant van C naar boven en daar bovenop leg je  
            A/B, ook met de goede kant naar boven.  
            De goede kant van C raakt dus de onderkant van A/B. 
   
Stap 10: Leg deel F met de goede kant op de goede kant van deel A/B/C.  
              Naai rondom vast maar de onderkant laat je weer open. 
              Voor extra stevigheid kan je ervoor kiezen om rondom te zigzaggen  
               of te overlocken. 
 
Stap 11: Keer alles om zodat je nu een zorgenvriendje krijgt.  
              Nu vul je het zorgenvriendje op met vulling tussen deel C en F. 
 
Stap 12: Leg de onderkant van A/B, C, F gelijk en naai ze vast.  
              Je kan ook hier nadien zigzaggen over overlocken voor extra  
              stevigheid.  
 
Stap 13: Je zorgenvriendje is nu klaar.  
               Bezorg jouw vriendje aan het Triangelteam van Pamel.  
   
               Alvast een hele grote DANK-U-WEL voor jouw creatieve inzet! 
 
 
 
 
 
 


