
Werkbeschrijving  
 
Paaskip (blz 21) 
 
Benodigdheden: 
 

• borduurmachine 
• naaimachine 
• naaipatroon  
• borduurpatroon (gratis te downloaden van www.stitchathome.nl ) 
• borduurgaren 
• 1 meter wit vilt 
• 30 cm x 30 cm rood vilt 
• 50 cm x 150 cm wit voeringstof 
• 50 cm x 1.50 cm fiberfill 
• wit, oranje en rood machinegaren  
• 2 ronde knoopjes voor de ogen 
• scheurvlies 

 
Patroondelen uit wit vilt: 

1. Lijf voor  
2. Zijkant lijf 2Aen 2B, patroondelen aan elkaar plakken  
3. Vleugel  
4. Zijkant kop  
5. Kop voor 

 
Patroondelen uit rood vilt: 

6. Kam 
7. Snavel 
8. Lelletje 

 
Patroondelen voor voering: zie opschrift patroondelen 
 
Werkwijze: 
 
Borduren van de eieren 
Knip het vilt voor de zijkant, voorpand en lijfje(voor) ruim uit; zodat deze in de borduurring 
passen. Leg het patroon op het vilt en geef de markeerpunten aan van het ei. Borduur de 5 
eieren. Wissel eventueel de volgorde van de kleuren, hierdoor ontstaan verschillende eieren. 
 
Naaien: 
Kop: 
Kam en lelletje: stik de delen met goede kant op elkaar. Laat de aanlegkant van de kop open. 
Keer de delen en stik ze met een dubbele stretchsteek van 3 mm door in oranje garen. 
Vul deze met fiberfill. Rijg de delen op de aangegeven plaats 4 (zijkant kop). Knip uit fiberfill 
de delen 4 (2x) en 5 (1x) en leg deze aan de verkeerde kant van de patroondelen. Vilt en 
fiberfill worden nu als één stof verwerkt. 
Leg de delen van de zijkant kop met de goede kanten op elkaar. De kam zit ertussen en wijst 
naar beneden. Stik vanaf middenachter tot aan de snavel. Keer de kop naar de goede kant. De 



kam steekt er nu tussenuit. Stik 5 ( kop voor) met de goede kanten op elkaar aan 4 (zijkant 
kop). De twee lelletjes worden net als de kam mee gestikt. Stik de voeringdelen van de kop in 
elkaar. Leg de vilten en voeringkop met de goede kanten op elkaar. Stik de schulprand 
rondom. Laat een stuk open om te keren. 
Naai het open stukje met de hand dicht. Stik de schulprand met een dubbele stretchsteek op 3 
mm door in het oranje. Snavel: sluit de middenvoornaad. Keren en opvullen met fiberfill. 
Vouw de naad smal om naar binnen en rijg het naadje smal op de naad door. Speld de snavel 
op de aangegeven plek en naai het met de hand vast. 
 
Vleugels: 
In de vleugels wordt fiberfill mee gestikt. Maak één vleugel met fiberfill en gebruik de andere 
vilten vleugel als beleg. Leg de delen goede kanten op elkaar en stik rondom. Laat een stuk 
open voor het keren. Naai na het keren het open stukje met de hand dicht. 
Leg het papieren patroondeel op de goede kant van de vleugel. Stik de vleugels op de 
aangegeven lijnen door oranje garen. Maak de andere vleugel op dezelfde wijze. 
 
Lijf: 
Leg fiberfill op de verkeerde kanten van  2 (zijkant lijf) en 1 (lijf voor). Leg het papieren 
patroondeel van de zijkant lijf op de goede kant van het vilten deel. Stik de staart op de 
aangeven lijn in oranje door. Maak de andere zijkant lijf op dezelfde wijze. Leg de delen met 
de goede kanten op elkaar. Stik vanaf C tot aan D de delen aan elkaar vast. Stik 1 (lijf voor) 
aan delen 2. Vul de staart op met fiberfill. 
Zet de voeringdelen van het lijf op dezelfde wijze in elkaar. De voeringlijn bij de staart wordt 
rond gestikt. Vouw de delen met de goede kanten in elkaar en stik de belegnaad rondom. Keer 
de voering naar binnen en vouw het vilten beleg naar binnen. Rijg het beleg vast aan het lijf. 
 
Speld de kop op lijf en zet deze aan de binnenkant vast met de hand 
Naai de vleugels op het lijf. Strijk de naad van de belegnaad aan de binnenkant (lauw) plat. 
Zet de voering op de naden met paar steekjes vast. Naai de oogjes op de aangegeven aan de 
kop. 
 
 
 
 


