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Een Mickey of Minnie tut pop maken.
Benodigdheden voor 1 pop
1 x Stukje baby stof van 35 cm x 35 cm blauw of roze
1 x Stukje vilt van 10 cm x 10 cm zwart
1 x Stukje vilt van 10 cm x 10 cm wit
1 x Stukje vilt van 6 cm x 6 cm linnen
1 x Stukje baby stof 20 cm x 20 cm streepjes
1 x Stukje baby stof roze 12 cm x 4 cm
1 x stukje dik oplosbaar vlies
1 x Leuk patroon
1 Neem het stukje stof van 35 cm x 35 cm en vouw dit dubbel zodat je een driehoek krijgt.

2 Steek in het midden en 3 cm van de bovenkant twee spelden er in zodat er een kruis ontstaat.

Het midden van het kruis is het midden van u patroon dit is alleen bedoeld om de machine in te kunnen stellen
Zodat het hoofdje ook daadwerkelijk daar komt waar u hem wilt hebben. (haal de naalden weg voor u borduren)
3 Borduur nu het gezichtje (applicatie) op het stukje stof.

4 Doe nu het dikke oplosbare vlies in de borduur ring en de zwarte stof daar los bovenop borduur daar de oren op.
Knip de overtollige stof weg en laat de machine hem rond om afstikken.
Herhaal dit proces voor de handjes van de poppetjes maar dan met de witte stof.

Haal na het borduren de oren en de handjes los uit de ring zodat je vier lossen onderdelen hebt.
5 Naai nu twee delen van de oren aan elkaar doe dit twee keer zodat je twee oren over houdt met de hand.
De mooi kant naar buiten natuurlijk! Maar dat spreekt voor zich toch?

6 Naai nu de oren vast op de stof netjes boven de hoofdjes bepaal zelf de goede positie.

7 Naai nu de twee handjes ook op elkaar net als de oren maar doe hier een stukje stof tussen aan het uiteinde.
Dit is om de handjes straks aan het lijfje te kunnen bevestigen.

8 Keer het poppetje nu binnenstebuiten en naai de handjes vast aan het lijfje.

Stik dit goed vast met de machine zodat je zeker weet dat het niet los kan laten kleine kinderen
Steken de losse dingen in hun mond dus doe dit goed!!!!!!!!!!!

9 Als dit klaar is stik de pop rond om dicht maar laat nog 5 cm open.
Door dit gat kunt u het poppetje weer binnenstebuiten draaien ziet dan hij er zo uit.

10 Leg nu een knoop bij elk handje aan het uiteinde en trek deze stevig aan zodat er een klein knoopje overblijft.

11 Vul het hoofd met een klein bolletje watten wat u door het gat van 5 cm naar binnen kunt duwen.
Doe onder het bolletje een stukje touw draai dit een paar maal rond en maak het goed vast.
Zodat er een hoofdje ontstaat en de watten op zijn plek blijven zitten.

12 Knip nu een van het stukje stof 20 cm x 20 cm een driehoek en naai aan de onderkant een opstaand randje vouw
dit dicht en naai het aan elkaar. Draai het mutsje weer daarna binnenste buiten.

13 Maak aan de boven zijde nog een soort knotje boor middel van de stof bij elkaar te naaien met naald en draad.

14 Knip nu twee kleine Gaatjes in de muts ten hoogte waar de oren moeten komen plaats de muts op het hoofd
En trek de oren door de gaatjes naar buiten naai vervolgens de muts op het hoofd vast.

15 Maak nu van een stukje roze stof 12cm x 4 cm de strik door middel van een kokertje te naaien en in het midden
een knoop te liggen naai deze vervolgen voor de oren op het hoofd vast dit geld alleen voor minnie.

16 Naai nu nog even het kleine gat van 5 cm dicht.
17 En klaar is u disney tut pop lekker om mee te gaan slapen voor de kids!!!!!!!!!!!!!

Groetjes Mario en Monique
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