


82301.k Sportkous Chiro, rood

82300.k Sportkous Chiro, blauw

03405.k Vilt 20 x 20 cm, kleur naar keuze

0340556 Vilt 20 x 20 cm, wit

0340540 Vilt 20 x 20 cm, zwart

0151550 Marabu 3D liner, oranje

0151560 Marabu 3D liner, groen

Textielschaar

Naald

Naaigaren

Uit jouw favoriete (Chiro)sokken gegroeid? Blaas ze nieuw leven in met dit 
monster nekkussen. Met kleurrijke vilt pimp je die oude sokken zo om tot een 
comfortabel kussen. 

WERKWIJZE
 × Vul de sok met het opvulsel. Voor een goede steun mag je de sok goed vol steken.  
Neem enkele verschillende kleurtjes draad en wikkel dit om het uiteinde van de sok.  
Zorg dat de sok goed gesloten is! 

 × Download het sjabloon op debanier.be en print uit. Knip alle onderdelen uit.

 × Knip 2x de driehoekvorm in vijf verschillende kleuren vilt.  
Leg de twee driehoeken op elkaar en naai met een eenvoudige wikkelsteek  
de lapjes langs twee zijkanten aan elkaar. Laat de derde zijde van de driehoek open!  
Naai de vijf verschillende driehoeken bovenaan de sok op één rij. Naai eerst één kant van de 
open zijde vast, de tweede zijde naai je iets open op de sok. Zo blijven de driehoeken mooi als 
monster pieken recht staan. 

 × Knip uit de witte en zwarte vilt twee ogen en twee pupillen.  
Naai de zwarte pupillen vast op de witte ogen.  
Naai ook de ogen vast op voorkant van de sok. 

 × Knip een strook uit de witte vilt, plooi dubbel en knip driehoekjes voor de tanden. Zorg dat de 
driehoeken in het midden nog steeds met elkaar verbonden zijn. Knip uit rode vilt de tong uit. 
Plooi de witte tanden rondom de rode tong en naai bovenaan aan elkaar vast. Naai de tanden 
vast aan de onderkant van de sok.

 × Als laatste teken je met de 3D liner enkele schubben op de sok.

https://www.debanier.be/sportkous-chiro.html
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https://www.debanier.be/vilt-100-wol-1-2-mm-20-x-30-cm-zwart.html
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