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VOOR JE BEGINT
Aan alle patroondelen is al 1 cm naaitoeslag toegevoegd. Deze 

hoef je er dus zelf niet meer toe te voegen. De zwarte lijn is de 

kniplijn. De stippellijn is de lijn waarlangs je het patroon aan elkaar 

stikt. 

Het hoofddeel bevat plooien; dit zijn de dikke stippellijnen met 

pijltjes. Neem deze met potlood over op de verkeerde kant van 

de  stof. Het hals onder deel bevat een kruis; dit is de plek waar 

de stok in het hoofd gaat. Maak het gat niet te groot, zodat de stof 

goed aansluit rond de stok.

VOORBEREIDEN
  Print het patroon uit op ware grootte  

(pagina 9 t/m 12 van dit document).

  Plak de patroondelen op de lijnen aan elkaar volgens  

de indeling in het voorbeeld.

  Knip alle patroondelen uit het papier.

BENODIGDHEDEN
 Eenhoorn patroon (pagina 9 t/m 12 van dit document)

 1/2 bol dik breigaren (hier gebruikt: Senna van Wibra)

 0,5 meter katoen voor de basisstof (hier gebruikt: wit uni katoen)

 0,25 meter katoen accentstof (hier gebruikt: roze uni katoen)

 klein stukje glitterstof. (Hier gebruikt: lamée)

 1 klein lapje zwart vilt ( ±7,5 x 10 cm)

 ±150 gr vulmateriaal

 1 bezemsteel

 1 styropor bol van 10 cm

 Lijm, geschikt voor piepschuim (bijv. polystyreenlijm)

 Wit garen

 Zwart garen

GEREEDSCHAP
Schaar

Spelden

Naaimachine

Naald

Handzaag

Wat leuk dat je je eigen eenhoorn stokpaard gaat maken! Lees voordat je begint eerst de uitleg door en leg de benodigd-

heden klaar. 

Alle stappen van het patroon zijn zo duidelijk mogelijk beschreven en gefotografeerd, om het makkelijker te  

maken. We zijn ontzettend benieuwd naar jouw exemplaar! Stuur je ons een foto van het resultaat? 

EENHOORN STOKPAARD   DIY NAAIPATROON
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https://www.stoffenshop.eu/stof/1048/katoen_wit_uni_100
https://www.stoffenshop.eu/stof/107/katoen_roze_uni_100
https://www.destoffenkraam.nl/stoffen/kunstleer-stof/nb-2213-70-lamee-rekbaar-folie-achtig-zilver/
http://www.hema.nl/winkel/vrije-tijd-kantoor/hobby/fournituren/vulmateriaal-(1491000)?channable=e8212.MTQ5MTAwMA&gclid=Cj0KEQjw-73GBRCC7KODl9zToJMBEiQAj1Jgf8E6T1gaP_M0aoJnxTsHhaAKO5GhJnvr673NVsArewwaAo018P8HAQ
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UITKNIPPEN PATROONDELEN

 

    Let op welke stof voor welk patroondeel gebruikt moet worden. Dit staat vermeld op het patroon. 

 Speld alle patroondelen die 1x uitgeknipt moeten worden op enkele stof. Neem ze met potlood over en knip ze uit. 

   Neem alle patroondelen die 2x uitgeknipt moeten worden op dubbele stof. Neem ze met potlood over en knip ze uit. 

  Doorloop dit proces voor alle patroondelen met de basiskleuren, accentkleuren, glitterstof en vilt, tot je alle delen hebt 

uitgeknipt.

IN ELKAAR ZETTEN 

 

 Voor het hele stokpaard gebruiken we het witte garen, behalve voor het oog. Daar gebruiken we zwart garen. 

  We beginnen met de hoofd zij delen. Neem de vouwlijnen van het patroon op de verkeerde kant van de stof over op de 

hoofd zij delen en vouw de lijntjes netjes op elkaar, zodat er een plooi ontstaat. Speld en naai de plooi over de lijn vast. 

Aan de goede kant van de stof zal nu een ronding ontstaan. Dit wordt de kaaklijn.
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HET HOOFD

 

  Neem de hals zij delen. Speld en naai deze aan de hoofd zij delen , met de goede kanten op elkaar. ( foto 1) Let op de 

vierkantjes markeringen op het patroondeel, zo kun je zien waar de delen op elkaar moeten komen.

 

  Neem de neus zij delen. Speld en naai ze op de hoofd zij delen met de goede kanten op elkaar,  

zie hexagon markering. ( foto 2 )

  Neem de vilten ogen. Speld ze op het hoofd zij deel, op de aangegeven plaats van het patroon.  

De meest vooruitstekende wimper moet naar de neus wijzen. ( foto 3 ) 

Tip: Leg het patroondeel onder de lap stof zodat je de preciese plek kan bepalen.

  Gebruik het zwarte garen om het ooglid vast te naaien met een zigzagsteek. (zoals de lijn die is getekend  

op het hoofd zij patroondeel) De wimpers kun je los laten hangen.

1

2 3
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DE MANEN

 

   Neem nu het hoofd voor deel. Bekijk het patroon; op de paars/blauwe markering moeten de manen worden bevestigd.

Plaats op het einde van deze markering een speld in je stof, zodat je straks weet tot waar de manen moeten doorlopen. 

  Pak je breigaren en maak lussen van ongeveer 15 cm. Leg de wol op het hoofd voor deel en werk het gemarkeerde stuk 

van boven naar beneden af tot het helemaal bedekt is met de wol. ( foto 4 )

  (Speld het breigaren vast en) Naai over het midden de wol vast op de stof. 

  Vouw de lussen wol daarna naar één kant en stik de manen door op 0,5 cm vanaf de stof. ( foto 5 en 6 )

HET MIDDENSTUK

 

•  Neem het neus voor deel. Speld en naai het met de goede kanten op elkaar op het hoofd voor deel.

•  Neem het kin deel. Speld en naai het met de goede kanten op elkaar op het neus voor deel.

•  Neem het hals voor deel. Speld en naai het met de goede kanten op elkaar op het kin deel. 

Je hebt nu een lange lap stof die het middenstuk van het stokpaard vormt.

4 5 6

2 3



6

MIDDENSTUK AAN ZIJSTUKKEN

 

•  Leg de binnen- en buiten oor delen met de goede kanten op elkaar. Zorg dat je ze zo op elkaar legt, dat je twee  

gespiegelde exemplaren krijgt. 

•  Stik binnen- en buiten oor aan elkaar. Laat de onderkant open om te keren.

• Keer de oren binnenstebuiten.  Strijk de oren plat en vouw ze daarna dubbel.

•  Speld de dubbelgevouwen oren ondersteboven vast op het hoofd, met de opening naar de neus, en het langste  

puntje van het oor wijzend naar voren. Het oor komt aan de goede kant van de stof. Kijk naar de ster markeringen op het 

patroon voor de juiste plaatsing.

HET SPANNENDE STUK!

 

•  Nu begint je werk echt op een eenhoorn lijken! Speld de zij en midden delen met de goede kanten van de stof op elkaar 

vast. Begin te spelden bij de bovenkant van de neus en zorg dat de naden precies op elkaar aansluiten. Werk zo verder 

langs het hele hoofd.  

•  Naai de zij en midden delen aan elkaar vast. Pas op de de manen niet tussen de stiklijn terecht komen. 

•  Knip een kruis in het midden van hals onder, waar straks nét de stok doorheen past. (dus niet te groot). Speld en naai 

de hals onder aan de onderkant van het hoofd, met de goede kanten op elkaar. Hou een groot stuk open om straks de 

vulling en de stok in het hoofd te kunnen stoppen. (iets minder dan de helft.)

•  Keer je werk binnenstebuiten en aanschouw! Een eenhoorn is geboren :)
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STOK IN HET HOOFD

 

•  Vul het hoofd en een deel van de hals stevig op met vulmiddel, voor zover dat je straks de stok met de bal nog in de hals 

kunt steken.

•  Zaag de stok af op 1 meter lengte. 

•  Maak met een schaar een groot gat in de styropor bal. smeer de binnenkant van de bal royaal in met (polystyreen)lijm en 

steek de stok in het gat. Laat de stok drogen en controleer of het geheel stevig aan elkaar zit.

 

•  Steek de onderkant van de stok via de opening in de hals, vanaf de binnenkant door het gat van het hals onder deel. 
Steek dan het deel met de bal in het hoofd. Positioneer de stok zo dat hij rust in de ronding van de hals. 

•  Vul voorzichtig en netjes het hoofd verder op rondom de stok. Zodat het hoofd stevig en egaal is opgevuld en de stok 

stevig in het hoofd zit.

•  Speld en naai de onderkant van de hals met de hand dicht met naald en draad.
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HET HOORNTJE

 

•  Vouw het hoorn deel dubbel en speld en naai het vast langs de lange rand. Laat de onderkant open om te keren.

•  Keer het hoorntje, gebruikt eventueel een pen om het puntje voorzichtig naar buiten te duwen.

•  Vul het hoorntje met vulmiddel. Gebruik je basis rondje om het hoorntje met naald en draad dicht te naaien.

•  Speld en naai het hoorntje op de aangegeven plaats op het hoofd van de eenhoorn vast met naald en draad.

•  Wikkel het garen netjes vanaf de basis rond het hoorntje naar boven en trek daarbij het draad zachtjes aan, zodat er  

echte eenhoorn-rondingen in het hoorntje onstaan. Naar iets onder de top het draad vast en knip het draad netjes af.

HOERA! JE EENHOORN IS KLAAR!
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