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Jubileumballon 
 

 

Septemberspring bestaat 5 jaar! Hoera! 

En wie jubileert tracteert!  

We blazen ballonnen op en sturen ze de wijde wereld in als cadeautje voor jou. Een 

lieveheersbeestje heeft het ballontouw gegrepen en vliegt een stukje mee.   

Veel plezier met ‘Jubileumballon’! 

 

Benodigdheden: 15 x 1,5 cm buistricot, 8,5 x 8,5 cm huidtricot, 3,5 x 12 cm rood vilt, 6 x 20 cm   

zwart vilt, 1 lapje regenboog helder sprookjesvilt, splijtzijde in de kleuren van het vilt, afbindgaren, 

huidkleurig naaigaren, ogengaren, vulwol, 0,5 m dun geel wollen of katoenen garen (voor de 

haren), pijpenrager, nijlondraad, rood aquarelpotlood. 

 

Algemeen: Lees voordat je begint de hele beschrijving door! Leg voordat je gaat knippen alle 

patroondelen op het vilt. Knip de delen zonder naadtoeslag (naadtoeslag = een klein randje) uit. 
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Sluit de naden met 1 draadje splijtzijde door middel van de festonsteek (afb.A) (tenzij anders 

aangegeven). Maak de steekjes zo klein mogelijk (± 1 mm, gebruik een korte dunne naald, dan 

maak je vanzelf kleine steekjes). De letters op de patroondelen komen overeen met de letters in de 

werkwijze. Volg voor het maken van ‘Jubileumballon’ de volgorde zoals beschreven in de 

werkwijze. 

 

De werkwijze:  

Het lieveheersbeestje: 

Het hoofd: Rijg (afb.B) een uiteinde van 15 cm buistricot. Trek de draad stevig aan en hecht af. 

Keer de buistricot. Vul de buistricot op met uitgeplozen vulwol zodat er een bolletje (= hoofd) 

ontstaat met een omtrek van 4,5 cm (van het ene oor via het andere oor terug naar het eerste oor). 

Bind de nek af. Steek het garen weg door het hoofd en knip het af (afb.C). 

Wikkel voor een ooglijn met een lange draad afbindgaren 2 maal om het midden van het  

hoofd. Trek aan en knoop af (afb.D). Zet de ooglijn met een kruissteek vast op een oorpunt.  

Steek met de naald dwars door het hoofd naar het andere oorpunt. Zet ook daar op het oorpunt de 

ooglijn met een kruissteek vast. Steek het garen weg door het hoofd en knip af (afb.E).  

Sla een lapje huidtricot (de tricotrichting vertikaal = de ‘lijntjes’ van de tricot vertikaal) redelijk 

strak om het hoofd. De bovenrand van de tricot steekt daarbij net iets boven het hoofd uit en aan de 

onderkant van het hoofd hangt ± 3 cm tricot (de zijkanten van de tricot overlappen elkaar een paar 

mm aan de achterkant van het hoofd). Naai de tricot aan de achterkant van het hoofd met een 

overhandse steek (afb.F) aan elkaar. Rijg de tricot op 2 mm van de bovenrand, trek de draad aan 

totdat de tricot bovenop het hoofd gesloten is. Hecht de draad af. Bind de nek af (voorkom daarbij 

plooien zoveel mogelijk) en steek het garen weg door het hoofd en knip het af.   

Bepaal met 2 gelijke blauwe kopspelden op de oogdraad de plaats van de ogen en met een rode 

kopspeld de mond (afb.G). Maak een knoopsteek (afb.H) in het midden van 20 cm ogengaren. Doe 

het garen in een lange naald. Trek één blauwe speld een stukje uit het hoofd. Steek 1 mm naast de 

speld dwars door het hoofd naar de achterkant van het hoofd. Haal de draad uit de naald en laat de 

draad hangen. Doe het andere uiteinde van de draad in de naald en steek 1 mm aan de andere kant 

van de speld dwars door het hoofd naar de achterkant van het hoofd. Verwijder de speld. Maak het 

andere oog. Trek de draden aan, let erop dat de ogen even diep komen te liggen, knoop af, steek het 

garen weg door het hoofd en knip af.  

Knip de tricot die onder het hoofd hangt af op 1.5 cm. Knip de zijkanten recht onder de oorpunten 

in tot vlak onder het afbindgaren van de nek. De tricot die onder het hoofd hangt is nu verdeeld in 

een voor- en achterflap (afb.E). Het hoofd wordt tijdens het maken van het onderkleed vastgezet op 

het geraamte.  

Borduur met het gele katoenen (of wollen) garen een pony op het voorhoofd (afb.I).  

Het geraamte: Knip van pijpenragers voor de armen 1 x 7 cm en voor de benen 1 x 12 cm. Vouw 

de benen dubbel. Leg de pijpenrager voor de armen er tussen (afb.J). Wikkel de pijpenragers van de 

benen 2 keer om elkaar heen zodat er een romp met benen ontstaat (afb.K). 

Vouw het uiteinde van de armpijpenrager 0,5 cm terug langs de arm (voor de handen)(afb.L). Rijg 

de cirkel voor de hand in een stukje huidtricot van 2 x 2 cm. Trek de huidtricot over de pijpenrager-

hand en bind af bij de pols. Knip overtollige tricot af. Vouw voor de voet de onderkant van de 

benen 1 cm naar voren (afb.L). 

De trui: Peuter de flapjes die onder het hoofd hangen door het halsgat van de trui. Leg de voorflap 

van het hoofd aan de ene en de achterflap aan de andere kant van het geraamte (afb.L). Zet de 

flapjes vast door ze enkele malen met afbindgaren strak te omwikkelen en hecht het garen af. De 

zij- en ondermouwnaden AB worden later gesloten. 

De broek: Leg AB op AB. Festonneer de middenachternaad AB. Trek de broek aan. Festonneer de 

binnenbeennaad. Rijg de bovenkant van de broek, trek de draad stevig aan en zet hem vast net 

onder de oksels.  



www.septemberspring.nl – Jubileumballon (3) 

 

De schoenen: Festonneer de schoen van A naar B aan de zool. Trek de schoen aan. Festonneer BC. 

Zet de bovenrand van de schoen met een steekje vast aan de broek. 

De trui: Sluit de zij- en ondermouwnaden AB. Rijg het uiteinde van de mouwen, trek de draad aan 

en zet hem vast bij de pols. 

Het hoofdkapje: Leg 2 x A op A. Sluit de beide naden AB met een kleine stiksteek (afb.M) op 1 

mm van de kant. Keer het kapje binnenstebuiten. Zet het kapje met wat steekjes vast op het hoofd 

(C boven het midden van het voorhoofd). Zet het kapje onder de kin vast (D aan D). Zet de 

onderrand van het kapje vast aan de trui. 

De vleugels: Borduur met een steelsteek (afb.N) met één draadje rode splijtzijde een lijntje van A 

naar B op de rode vleugels. Festonneer 7 stippen op de rode vleugels. Leg de zwarte vleugels onder 

de rode vleugels. Festonneer de vleugels rondom aan elkaar. Zet de vleugels met een overhandse 

steek vast in de nek van het lieveheersbeestje. 

 

De ballon: Naai met een kleine stiksteek op 1 mm van de kant de 6 delen van A naar B aan elkaar. 

Sluit ook de laatste naad AB maar laat tijdens het naaien een stukje open (dit is de vulopening). 

Keer de ballon door de vulopening voorzichtig binnenstebuiten. Vul de ballon tot C op met vulwol. 

Naai de opening dicht met een ik-en-jij-steek (afb.O). Rol de ballon even tussen je handen om hem 

te modeleren.   

Draai voor het ballontouw een koord van afbindgaren. (Leg hiervoor een schaar binnen handbereik. 

Neem 2 meter afbindgaren. Pak de uiteinden samen. Waar de draad is dubbelgevouwen zit nu een 

lus. Schuif de lus over een deurklink. Trek het garen strak en draai de beide uiteinden van de draad 

gezamenlijk tussen duim en vingers rond. De draden draaien om elkaar heen. Let er tijdens het 

draaien op dat het garen steeds strak gespannen blijft. Controleer of de draad voldoende gedraaid is 

door af en toe het uiteinde van de draad richting de lus te bewegen (het koord draait dan in elkaar). 

Schuif wanneer de draad voldoende gedraaid is een oog van de schaar over het koord naar het 

midden tussen de lus en het uiteinde van de draad. Hou de schaar vast, trek de draad strak, haal de 

lus van de deurklink en voeg hem samen met het uiteinde van de draad. Laat de schaar los. De 

schaar gaat draaien en het koord wordt in elkaar gedraaid. Knoop het uiteinde en de lus samen. 

Knip het koord los van de schaar en leg ook daar een knoop in het koord). 

Knoop een uiteinde van het ballontouw bij C rond de ballon.  

 

Afwerking:  Zorg dat de punt van het aquarelpotlood scherp is, maak de punt een beetje nat en 

kleur voorzichtig de mond van het lieveheersbeestje. Kleur daarna met een droog potlood 

voorzichtig de wangen. Laat het lieveheersbeestje in het ballontouw ‘klimmen’ en zet zijn handen, 

benen en hoofdkapje met wat steken vast aan het touw. Zet een stuk nylondraad bij A vast aan de 

ballon en hang ‘Jubileumballon’ daaraan op. 

             

                    

 

 

 

 

                       afb.A                         afb.B         afb.C            afb.D        afb.E                        afb.F             

 

              

 

  

 

          afb.G                    afb.H                 afb.I                     afb.J                 afb.K            afb.L          
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                            afb.M                           afb.N                               afb.O                       

   

                        

Veel plezier met ‘Jubileumballon’!  

Kijk voor meer foto’s op www.septemberspring.nl en http://septemberspringgallerie.blogspot.com/  

 

 

Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd.  

‘Jubileumballon’ is een gratis te downloaden patroon van Septemberspring. 
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