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N°103.636 - Uil van stof
Knutselidee

Materialen:
knopen groot en klein in zuurstokroze
naaigaren in oranje, wit en zwart
schaar
strijkijzer
vulwatten
knutselvilt wit

naaimachine
naainaalden 
spelden
kleermakerskrijt

Werkwijze:

Uil van stof
moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

gemiddeld

ca. 1 uur

Het lichaam van de uil: 
stof oranje met stippen
Vleugels en voeten: bruin gestippelde stof
Snavel: stof oranje uni
Gezicht: knutselvilt wit

Je begint met alle sjablonen netjes uit te 
knippen. Daarna leg je de oranje stof met 
stippen links op links (verkeerde kanten op 
elkaar) en zet de sjabloon met spelden vast 
(zie afbeelding 1). 

Vervolgens teken je met het kleermakerskrijt 
om de sjabloon en knip je daarna het geheel 
met een marge van ongeveer 1 cm (zie
fi guur 2) uit.
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Vervolgens naai je de open ge-
deeltes met de hand dicht. Tot 
slot naai je nog de vleugels en de 
voeten met de hand op de uil (zie 
afbeelding 5).

Je kunt de uil van stof als
boekensteun, deurstopper 
of gewoon als decoratie
gebruiken!

Nu vul je twee derde van de uil 
met vulwatten en de rest met 
granulaat. De vleugels en voeten 
vul je ook een beetje.

De sjabloon van het gezicht breng je over op 
het witte knutselvilt en knipt ook deze netjes 
uit.

Nu neem je de voorkant van de uil en naait het 
vilten gezicht met zig -zag steken (naaimachi-
ne) op. Voor de snavel strijk je de randen van 
het stoff en driehoekje ca. 0,5 cm naar binnen 
en naait hem vervolgens ook op de voorzijde 
op (zie afbeelding 4).

Nu leg je de voor- en achterkant van de uil 
links op links op elkaar (verkeerde kanten), 
en naait de uil langs het krijtspoor aan elkaar. 
Let op: laat aan de onderkant ongeveer 7 cm 
open, voor het vullen van de uil. Draai de uil 
om en strijk hem.

De snavel van de uil breng je ook over op de 
stof (maar 1 keer) en knipt het uit.

De grote zuurstokroze knopen naai je met 
zwart garen als ogen en de kleine onder de 
snavel als knoopsluiting op.

Deze stap herhaal je nu met de voeten en 
vleugels van de uil (de voeten kunnen ook 
met de hand worden genaaid).

Knutselidee
N°103.636 - Uil van stof
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sjabloon uil
2 x
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sjabloon voeten
4 x

sjabloon
snavel

1 x

sjabloon vleugels
4 x

sjabloon gezicht
1 x
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