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Details voor Poppie 
 

Benodigdheden: 
Restje huidtricot, huidkleurig naaigaren, licht-oplosbare verdwijnstift ((markering verdwijnt 
onder invloed van licht, of indien nodig met water), naainaald, poppennaald. 
 
Algemeen: 
Bepaal voordat je Poppie maakt of je de pop extra details wilt geven, en zo ja welke. De 
details zijn alleen maar ‘extra’ en absoluut niet noodzakelijk!  
 
Neusje en oren: 
 

 
 
 
Neusje: Borduur voor een neusje (na het maken van de ooglijn) met afbindgaren een paar 
platsteken (afb.A) op dezelfde plaats. 
 
Oren: Leg het patroondeel op een stukje tricot van 3 x 5 cm. Omtrek het patroon met een 
licht-oplosbare verdwijnstift. Vouw de tricot dubbel zodat het nu  3 x 2,5 cm groot is. Naai 
ABC met een kleine stiksteek (afb.B) over de met de stift getekende lijn. Knip het oor uit met 
rondom 2,5 mm naadtoeslag. Vouw de opening op de gestippelde naar binnen en naai de 
opening met een ik-en-jij-steek (afb.C) dicht. Rijg met een heen en weer gaande rijgsteek 
langs de oorschelp (= Rijg (afb.D) op ongeveer 2 mm van de rand van de oorschelp van de 
ene naar de andere kant van de op het papieren patroondeel aangegeven lijn (met steken van ± 
2 mm). Rijg terug over dezelfde lijn en steek daarbij steeds in dezelfde gaatjes (afb.E) zodat 
er een ononderbroken lijn ontstaat). 
Bepaal de plaats van de oren aan het hoofd: de bovenkant van de oren ongeveer ter hoogte 
van de (denkbeeldige) wenkbrauw. En van bovenaf bekeken zitten de oren halverwege het 
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hoofd (dus op de fontanellijn).  
Naai de voorkant van het oor aan het hoofd precies langs de naad van de opening van het oor 
(langs de naad dus waarmee het oor is gesloten). 
Naai de achterkant van het oor op een paar mm naast de naad van de opening vast aan het 
hoofd. Daardoor gaat het oor wat tegen het hoofd aan liggen.  
 
De billen: 
 

 
 
Maak het lijf zoals beschreven maar laat bij het sluiten van de onderkant van het lijf, ter 
hoogte van waar de billen moeten komen twee kleine stukjes open. Neem een lange dubbele 
draad naaigaren in een naald. Hecht de draad aan midden in het kruis. Doe nu de draad in een 
lange poppennaald. Bepaal waar het uiteinde van de bilspleet moet komen. Steek daar de 
naald in het lijf en steek terug naar het kruis. Trek de draad een beetje aan en bepaal of de 
bilspleet de goede lengte heeft. Doe de draad even in een kleinere naald en zet de draad met 
een steekje vast. Steek nogmaals met de poppennaald bovenaan de bilspleet in het lijf en steek 
terug naar het kruis en hecht de draad met de kleine naald af. Laat wanneer je ook kuiltjes 
bovenaan de billen en/of een navel wilt maken de draad nog even hangen. Wanneer je geen 
navel en/of kuiltjes bovenaan de billen wilt maken kan de draad worden afgeknipt en 
weggestoken door het lijf. 
Verschuif wanneer de tricot van de billen wat is gaan ‘rimpelen’ met een naald wat meer wol 
naar weerszijden van de bilspleet. 
Bepaal of je de billen ‘bescheiden’ wilt laten of dat je ze nog ‘steviger’ wilt maken. Vul voor 
nog wat steviger billen ze eventueel nog wat op met wat extra wol en sluit daarna de 
onderkant van het lijf. 
 
Kuiltjes bovenaan de billen: (zie de foto bij: ‘De billen’). 
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Naast het uiteinde van de bilspleet kunnen 2 kuiltjes worden gemaakt. Zet een speld op 5 mm 
aan weerszijden naast het uiteinde van de bilspleet. Steek (met de poppennaald en de draad 
waarmee de billen zijn gemaakt) vanaf het kruis dwars door het lijf naar een speld toe. Steek 1 
mm ernaast weer terug naar het kruis. Trek de draad een klein beetje aan zodat er een klein 
kuiltje ontstaat. Herhaal dit met het andere kuiltje. Zet de draad vast. Laat wanneer je ook een 
navel wilt maken de draad nog even hangen. Wanneer je geen navel wilt maken kan de draad 
worden afgeknipt en weggestoken door het lijf. 
 
De navel:  
 

 
 
De navel kan worden gemaakt nadat er billen (en eventueel kuiltjes zijn gemaakt, maar de 
navel kan ook worden gemaakt zònder dat er billen zijn gemaakt. 
- Een navel maken nadat er billen (en eventueel kuiltjes) zijn gemaakt: Werk verder met de 
draad waarmee ook de billen zijn gemaakt. Bepaal met een speld de plek van de navel. Steek 
met de poppennaald en de draad dwars door het lijf naar de speld toe. Steek 1 mm naast de 
speld dwars door het lijf, naar het uiteinde van de bilspleet. Trek de draad een heel klein 
beetje aan zodat er een klein naveltje ontstaat. Steek 1 mm dieper in de bilspleet weer terug 
naar het kruis en kijk of de navel mooi is en op de goede plaats zit. Hecht de draad af in het 
kruis. Knip de draad af en steek hem weg door het lijf. 
- Een navel maken zonder dat er billen zijn gemaakt: Hecht een dubbele draad naaigaren met 
een kleine naald aan midden in het kruis. Bepaal met een speld de plek van de navel. Doe nu 
de draad naaigaren in de poppennaald en steek met de poppennaald dwars door het lijf naar de 
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speld toe. Steek 1 mm naast de speld weer terug naar het kruis. Trek de draad een heel klein 
beetje aan zodat er een klein naveltje ontstaat. Kijk of de navel mooi is en op de goede plaats 
zit. Hecht de draad af in het kruis. Knip de draad af en steek hem weg door het lijf. 
 
Een piemeltje: 
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Het zakje: Leg het patroondeel op een stukje tricot van 3 x 6 cm. Omtrek het patroon met een 
licht-oplosbare verdwijnstift. Vouw de tricot dubbel zodat het nu 3 x 3 cm groot is. Naai ABC 
met een kleine stiksteek (afb.B) over de getekende lijn. Knip het zakje uit met langs de 
bovenrand 5 mm naadtoeslag en langs de ronding 3 mm naadtoeslag. Vul het zakje luchtig op 
met wat vulwol. Vouw de naadtoeslag op de bovenrand naar binnen. Leg A op C. Naai de 
bovenrand dicht met een ik-en-jij-steek (afb.C). Naai de bovenrand van het zakje met een ik-
en-jij-steek vast aan het lijf (naai rondom de dichtgenaaide bovenrand van het zakje, het zakje 
aan het lijf.  
Het piemeltje: Vouw een stukje tricot van 4 x 4 cm dubbel en leg het patroon tegen de 
stofvouw aan. Omtrek het patroon met een licht-oplosbare verdwijnstift. Naai AB met een 
kleine stiksteek (afb.B).  
Knip het piemeltje uit met langs de bovenrand 5 mm naadtoeslag en langs de rest 3 mm 
naadtoeslag. Rijg (afb.D) de gestippelde lijn, trek de draad wat aan en zet hem vast. Keer het 
piemeltje binnnenstebuiten. Vul het bovenste stukje van het piemeltje op met een klein beetje 
vulwol. Vouw de naadtoeslag op de bovenrand naar binnen en leg C op A. Naai de bovenrand 
met een ik-en-jij-steek dicht. Zet de bovenrand van het piemeltje rondom met een ik-en-jij-
steek vast aan het lijf.  
 
 
 
 
 
             afb.A                         afb.B                                      afb.C                                 afb.D 
 
 
 
 
                        afb.E 
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Lees voor het uitknippen eerst de werkbeschrijving! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel plezier met ‘Aanvulling voor Poppie’! 
 
Kijk voor een film en meer foto’s op www.septemberspring.nl en 
http://septemberspringgallerie.blogspot.com/ 
 
© Septemberspring. Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd.  
 


