Naaipatroon voor De Zondebok
Leuk dat je de Zondebok uit de reclame tot leven wil wekken. In dit

Voorbereiding

document vind je alles om jouw eigen knuffelbare beestje te maken.

Om te beginnen, heb je eerst alle losse delen nodig. Gebruik hiervoor

Het helpt wel als je al een beetje door de wol geverfd bent met naai-

de patroondelen. Knip die met een naadtoeslag van 0,5 á 1 cm uit.

patronen. En mocht het nou toch allemaal niet lukken, dan kun je

Wat je zelf fijner vindt. Sommige stoffen kunnen gaan rafelen, maar

natuurlijk altijd nog de Zondebok de schuld geven. Dat is-ie wel gewend.

met een beetje textiellijm op de randen voorkom je dit.

Het bokje op de foto is gemaakt van duurzame stoffen en materialen.

Bij de onderdelen die twee keer nodig zijn, is het handig om de

Behalve de textiellijm, daarvan konden we helaas geen duurzaam

stof dubbel te vouwen met de goede kant naar binnen. Leg de

alternatief vinden. Achterin staat waar we alle stoffen vandaan hebben.

patroondelen op de verkeerde kant. Voor patroondelen die twee

Maar we gaan heus niet mekkeren als je andere gebruikt. Sterker

keer nodig zijn én een stofvouw hebben, leg je het patroondeel

nog, je kan het zo (nep-)bont maken als je zelf wil. Pak vooral die

op de dubbelgevouwen stof. Neem tot slot alle markeringen over

ene vergeten broek of dat oude kussensloop erbij; dit wordt immers

met een verdwijnpen of rijggaren.

jóuw Zondebokje.
Verder is het mooi om zoveel mogelijk met de goeie kleur garen
Tot slot: veel plezier! We zijn heel benieuwd naar het

te naaien. Bij het naaien van twee verschillende kleuren, zit er op

eindresultaat, dus vergeet niet jouw bokje te delen.

de spoel een andere kleur dan op de naaiklos. Naai altijd de goede
zijde van de stof op de goede zijde, tenzij anders vermeld.

Dit heb je nodig
Achterin vind je precies hoeveel stof je nodig hebt voor elk los
onderdeel van de Zondebok. Het bokje bestaat uit een aantal
verschillende kleuren en materialen. Het is aan jou of je dezelfde
soort stoffen gebruikt als op de foto.

Naast stoffen voor het beestje zelf, heb je het volgende nodig:
- Naaigaren in de kleuren van de gebruikte stoffen.
- Stopnaald om de haren uit de naden te halen.
- Twee stukjes naadband van vlieseline van 8 bij 1 cm voor de sik.
- Breekgaren of een markeerpen om de markeringen over te nemen.
- Textiellijm voor het plakken van de oogjes.
- Ongeveer 450g gewassen Texels bio schapenwol voor de vulling.
- Twee knopen met vier gaten met diameter van 18 mm.
- Eventueel mineraalgranulaat om de pootjes mee op te vullen,
dan staat je bokje steviger. Maar je mag ook schapenwol gebruiken.
- Eventueel een kartonnen rol of koker om de nek rechtop te laten staan.
Bijvoorbeeld van een lege rol huishoudfolie.

Hoofdje
We beginnen met de sik. Draai het breigaren om de gesloten vingers

Nu gaan we aan het nekje beginnen. Naai beide delen van de hals bij

Tijd om de Zondebok een oor aan te naaien. Of eigenlijk twee oren.

van je hand tot je 5 ‘haren’ hebt. Als je een dikkere sik wil maken,

naden E aan elkaar. Naai dan het achterdeel van het hoofdje en het

Plaats eerst de bovenkant van het oor op de onderkant en stik ‘m

draai het garen dan nog een paar keer om je vingers. Laat je sik dan

achterdeel van de kin aan elkaar vast van B naar E. Dit is ook aan de

vast tussen merkteken [ 3 ] en [ 3 ]. Herhaal dit drie keer.

voorzichtig van je vingers afglijden en leg ‘m met de bovenste lussen

andere kant van E naar B. Pak het nekje en speld naad E op naar E

op het strookje vlieseline. Leg daar weer een strookje vlieseline op

aan het hoofd achter met de goede zijden op elkaar in het gat. Speld

Leg de delen van het oor twee aan twee op elkaar en stik ze vast.

en pers het geheel met de strijkbout af. Stik eventueel met een zigzag

rond zodat de merktekens [ 1 ] op elkaar liggen. Hetzelfde geldt voor

Laat een klein keeropeningetje in het taupe gedeelte. Het liefst zo

de vlieseline nog eens extra op elkaar en leg het sikje even apart.

merktekens [ 2 ]. Straks komt het koppie keurig recht te staan. Rijg

laag mogelijk bij het lichte stuk van het oor. Keer nu het oor via de

eventueel eerst en controleer voordat je het met de machine vastnaait.

keeropening om zodat de goede kant buiten ligt.

Stik ze vast, behalve aan de onderkant. Laat hier een vulopeningetje.

Leg nu beide delen van het koppie op elkaar, met de goeie kanten

Naai onzichtbaar - met een matrassteek - het oortje dicht. Pak de

Keer de hoorntjes om en vul ze een beetje op. Niet te veel, anders

naar elkaar toe en stik het achterhoofd vast bij de hoorns. Vouw ‘m

houten knoop erbij en zet ‘m op het merkteken van het oor. Naai ‘m

krijg je ze er niet goed op. Plaats de hoorns tussen de merktekens

vervolgens om met de goede zijde naar de goede zijde van de kin

kruislings met een enkele steek dwars door het oor vast. Laat het

op het voorhoofd van het bokje, met de stiknaad naar voren. De

toe en speld het hoofdje rondom af.

draadje uitsteken aan de zijde waarop de knoop zit. Pak het hoofdje

Om de hoorntjes te maken leg je ze eerst op elkaar, twee aan twee.

uiteindes zijn als het goed is naar achteren gericht. Rijg ze eventueel

erbij en je vingers via het nekje in het koppie zodat-ie rechtop hangt.

een beetje vast. Voor lichtere naaimachines is het namelijk lastig om

Leg het oor op dezelfde hoogte als de knoop op het merkdeel van

dit in één keer te naaien. Naai nu de hoorns op het voorhoofd vast

de zijkant van het hoofdje. Naai het oortje met een kruis vast aan de

met de machine. Tip: gebruik een kartonnetje - of de spatel die bij

zijkant van het hoofdje en hecht binnenin af. Tip: door de plooien in

de naaimachine zit - om het hoogteverschil tussen het naaiblad en

het nekje vlak te strijken, zie je beter wat je doet.

de stof op te vangen.

Pootjes

Stik aan de binnenzijde van de stof de plooi in voor de kin. Vouw ‘m
open en stik de sik vast in het midden van de lange zijde van de kin,
daar waar geen plooi zit zoals in foto 3. Speld en naai dan de zijkant

Controleer de plaats van de sik. Als het goed is, ligt-ie tussen de

van het koppie vast op de kin. Punt B op B. Doe ditzelfde aan de

sik-inzet A van het achterhoofd. Stik vast rondom van punt C naar D,

andere zijkant van de kin.

weer naar de andere kant C tot en met A. Doe dit aan beide zijden
van het hoofdje.

Voor de neus leg je punt A van het voorhoofd op het midden van de
kinplooi A. Stik de kin en de zijkant van het hoofdje vast op het hoofd-

Keer dan het hoofdje om en controleer dat de vlieseline van de sik

deel van A naar B naar C. Hecht bij C af, en leg de neus even apart.

niet aan de goede zijde van de stof zichtbaar is. Als dat wel zo is,

Want we gaan eerst verder met de achterkant van het koppie.

moet de naad bij de kin iets breder worden genaaid

De Zondebok moet natuurlijk op eigen benen kunnen staan. Daarom
gaan we nu de pootjes maken. Leg het lichte gedeelte op de hoef. H op
H en de middenstukken met het merkteken [ 4 ] op elkaar. Stik ze vast
tussen H en H. Vouw de hoefjes dubbel met de juiste zijden op elkaar.
Nu liggen de merktekens [ 5 ] op elkaar. Stik de zijkantjes vast van [ 5 ]
naar H. Speld en naai de onderkant van het hoefje. De smalste ronding ligt bij de naad van de hoef. Keer ‘m om zodat de goede zijde naar
buiten ligt. Herhaal dit nog drie keer, zodat je alle vier de pootjes hebt.

Lijfje
Voor het lijfje beginnen we met de achterkant. Want het beestje krijgt

Pak nu het borstdeel met daaraan het hoofdje. Steek de goede zijde

Speld en naai nu het kontstuk op het lijfje. Goede zijde op goede

natuurlijk ook een staartje. Neem beide staartdelen en stik ze aan

van het hoofdje in het lijf. Speld het borstdeel vast aan het lijfje op de

zijde. Kijk goed dat dat de naad met het merkteken J van de rug - en

elkaar. Laat aan de onderkant een keeropening. Keer dan de staart

merktekens F en de middenmarkeringen. Goede zijde op goede zijde.

dus ook het merkteken J / F van de buik - op het merkteken F van de

om, met de goede kant naar buiten. Het staartje wordt niet gevuld.

Naai dit rondom dicht, maar laat de kleine gaten met het merkteken

borst ligt. Speld en naai dan de achterpoten vast op diezelfde manier.

H open. Daar komen straks de pootjes.

Tip: je hebt meer keer- en naairuimte als het achterwerk niet helemaal

Pak dan de bovendelen van de kont erbij en stik ze tot het merkteken

is vastgenaaid. Zodra de achterpootjes ook vastzitten, speld en naai je

op elkaar. Stik eventueel ook bij het merkteken [ 6 ] iets in. Let wel

de resterende kontstukken rondom af. Let erop dat je niet per ongeluk

dat er voldoende opening blijft voor het staartje. Plaats de staart in de

de poten dicht stikt, anders kan je ze straks niet meer opvullen.

opening en laat de punt van de staart naar beneden wijzen. Naai ‘m
vast en leg ‘m plat.

Keer nu de Zondebok voorzichtig door de keeropening van de buik
om. Als het goed is, ligt nu de goede zijde buiten.

Naai het onderste deel van de kont op het bovenste deel van de kont,
F op F en de merktekens [ 6 ] op elkaar. Nu heb je een achterkant. Die
kan je voor nu even wegleggen. Want we gaan verder met de romp.
Hiervoor naai je het taupe rugdeel in het crèmekleurige rugdeel
boven. De goeie zijden op elkaar. Speld eerst in het midden vast en
dan de uiteindjes. Vanaf hier werk je met spelden naar het midden toe.
De merktekens [ 7 ] moeten op elkaar liggen. Nu heb je het bovenste
deel van de romp met een vlek erin. Doe nu het gekleurde buikdeel
van onder en het crèmekleurige buikdeel van de onderkant en naai
deze aan elkaar tussen de merktekens G en I. Speld ook hier eerst
in het midden vast.

Plaats eerst de poten in de voorkant van de Zondebok. Goede zijden
op elkaar. Zorg dat de merktekens en middenmarkeringen netjes op

Als het goed is, heb je nu een buikje. Naai die onder vast aan het

elkaar liggen. Let er ook op dat de naad van de hoefjes aan de voor-

rugdeel boven. Leg hiervoor de naden F - J op elkaar en stik de naad

kant zitten. Rijg dan eerst de poten vast zodat je zeker weet dat ze

vast. Dit doe je aan beide flanken van het lijfje. Naai dan de laatste

recht onder het lijfje zitten én recht naar voren wijzen. Staat-ie goed?

naad I dicht, maar laat in het taupe gedeelte een vul- en keeropening.

Stik ze dan vast met de machine. Steek eventueel twee vingers in

Die moet groot genoeg zijn om het bokje straks te keren, zodat je een

de pootjes en rek ze een beetje uit zodat de stof strak om je vingers

‘tunnel’ hebt.

staat. Dit speldt makkelijker af.

Afwerking

Materialen

Je Zondebok is nu bijna af, dus we gaan er een eind aan breien. Trek

Nummer - Kleur - Onderdeel - Hoeveelheid - Wij gebruikten

de schapenwol uit elkaar voordat je ermee aan de slag gaat. Zo wordt
de vulling van je beestje lekker luchtig. Begin met het vullen van het

Crème - Oren, kin, onderkant nekje, pootjes, lijfje

koppie. Hoe steviger je ‘m opvult, des te harder je knuffelbeest wordt.

50 cm bij 50 cm - Bio katoen badstof

En andersom.
Taupe kort - Neus, achterhoofd, borst, onderkant achterzijde
Om het koppie rechtop te laten staan, kun je een kartonnen rol

30 cm bij 45 cm - Bio katoen badstof

gebruiken (bijvoorbeeld die van een lege rol huishoudfolie). Maar
dit hoeft niet. Het is maar net wat jij fijn vindt. Als je daarvoor kiest,

Taupe lang - Zijkant hoofdje, oren, bovenkant nekje, vlekken

plaats deze dan halverwege het hoofdje tot halverwege het lijfje.

35 cm bij 35 cm - Bio teddy katoen

Pak vervolgens kleine plukjes schapenwol en stop die rondom het
kokertje in het nekje. Met het laagje wol rondom de koker voelt de

Taupe - Hoorntjes - 20 cm bij 10 cm - Texels wolvilt

hals wat zachter aan.
Antraciet - Hoefjes - 25 cm bij 25 cm - Texels wolvilt
Vul de Zondebok nog verder op en zorg dat er rondom de koker
in het lijfje ook genoeg vulling zit zodat-ie niet meer voelbaar is.

Zand/Créme - Staartje - 10 cm bij 10 cm - Alpacawol mohair 18 mm

Als je geen rol gebruikt, kan je het lijfje gewoon helemaal opvullen.

Zwart wit - Ogen - 5 cm bij 3 cm - Texels wolvilt

Zo stevig als je zelf wil. Naai dan de buiknaad onzichtbaar dicht met
een matrassteek. Tip: om te voorkomen dat het bokje door z’n hoeven

Taupe - Sik- 5 keer 5 cm - Breigaren bio katoen

zakt, kun je de pootjes opvullen met mineraalgranulaat. Maar je mag
natuurlijk ook dezelfde vulling gebruiken als voor het lijfje.
Tijd om je Zondebok eens lekker schaapachtig te laten kijken. Plak
hiervoor eerst met een beetje textiellijm het zwarte oogdeel op het
witte oogdeel, en plak dan de oogjes op de gemarkeerde plekken
op z’n koppie.
Als je bont of mohair hebt gebruikt voor jouw Zondebok, kun je met
een stompe stopnaald de haartjes uit de gestikte naden halen. Doe

De stoffen die zijn gebruikt voor de Zondebok op de foto, zijn te koop

dit voorzichtig met kleine halen met de botte kant van je stopnaald.

bij Bo Weevil, Gots, Organico Linea Pura, C. Pauli en Steiff-Schulte.

De Zondebok is 20x30 cm

