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Oud en Nieuw 
 

Benodigdheden:  

45 x 1,5 cm buistricot, 8  x 18 cm huidtricot, 18 x 21 cm beige vilt, 12,5 x 17 cm rood vilt, 5,5 x 

20 cm felgroen vilt, 1,5 x 4 cm bruin vilt, 2,5 x 6,5 cm maisgeel vilt, 11 x 17 cm paars 

sprookjesvilt, 9 x 19 cm regenboog helder sprookjesvilt (voor 2010) (wanneer je ook voor de 

komende jaren cijfers wilt maken dan heb je 30 x 20 cm regenboog helder sprookjesvilt nodig), 

5,5 x 9 cm heksenrood (rood-paars) sprookjesvilt, 2 x 3 cm vuur sprookjesvilt (rood-oranje-

geel), bruine splijtzijde en splijtzijde in de kleuren van het vilt, afbindgaren, naaigaren, 

ogengaren, vulwol, (oliebol)bruine wol geschikt voor naaldvilten (bv. naaldvlies Golden Oak), 

zwarte wol (voor de krenten) geschikt voor naaldvilten, pijpenragers, 10 x 20 cm wateroplosbaar 

vlies, plakband, balpen, 6 x 11 cm aslan (lampenkapfolie), viltnaald, prikmat, satéprikkers, 1 

lucifer, 15 gouden sterpailletjes, 16 plastic sluitclips (van boterhamzakjes, met een 

metaaldraadjeskern), rood aquarelpotlood, nepsneeuw (te gebruiken als poedersuiker). 
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Algemeen: Lees voordat je begint de hele beschrijving door!  

De gegeven aantallen patroondelen op het patroonblad zijn voor de cijfers, 1 kurk, 1 

vuurpijl, 1 sterretje en 3 kabouters. Verdeel de delen! Leg voordat je gaat knippen alle 

patroondelen op het vilt (tenzij anders aangegeven). Knip de delen zonder naadtoeslag 

(naadtoeslag = een klein randje) uit. 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. 

 

Werkwijze:  
De kurk: Plak het papieren patroondeel van de kurkonderkant met plakband op tafel. Leg het 

wateroplosbare vlies op het patroondeel en plak de rand op het patroon/de tafel. Trek met een 

balpen de tekst en de omtrek van de kurkonderkant over op het vlies. Haal het plakband van het 

vlies voorzichtig los van het patroon. Leg het vlies op een de vilten kurkonderkant. Speld de 

randen van het vlies en het vilt op elkaar. Rijg de randen op elkaar. Verwijder de spelden. 

Borduur de tekst met 3 draadjes bruine splijtzijde op het vilt (borduur dus de letters door het 

vlies èn het vilt). Verwijder de rijgdraad. Hou het vilt met het vlies onder een lauwwarme 

stromende kraan (het vlies lost op en de tekst blijft op het vilt staan). Laat het vilt drogen. Na het 

drogen kan het vilt gekrompen zijn. Trek dan het vilt voorzichtig weer in model.  

Herhaal dit met de kurkbovenkant. 

Leg van deel 1, 8 x A op A. Sluit 8 x AB met een kleine stiksteek (afb.B) op 1 mm van de kant. 

Leg deel 2 op deel 1 (de naadtoeslagen van deel 1 aan de buitenkant). Sluit CD met een kleine 

stiksteek op 1 mm van de kant. Draai het onstane deel om. Vouw EF op EF (de naadtoeslagen 

aan de binnenkant). Festonneer EF.  

Plak de aslan op de kurkbovenkant. Festonneer de kurkbovenkant op de bovenkant van de kurk 

(de aslan aan de binnenkant van de kurk). Vul de kurk met vulwol. Plak de aslan op de 

kurkonderkant. Festonneer de kurkonderkant onder de onderkant van de kurk (de aslan aan de 

binnenkant van de kurk).  

Tip: Maak een kurk voor elke gelegenheid die champagne verdient!  

 

De kabouter:  

Het hoofd: Rijg de bovenkant van 15 cm buistricot. Trek de draad stevig aan en hecht af. Keer 

het. Vul op met uitgeplozen vulwol zodat er een bolletje (= hoofd) ontstaat met een omtrek van 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).  

Pas de poppentricot strak om het hoofd (de tricotrichting vertikaal). Naai de tricot met een 

stiksteek tot een koker. Knip overtollige tricot weg, keer de koker en trek hem over het hoofd, de 

naad aan de achterkant. Trek de koker zover naar beneden dat de bovenkant net iets boven de 

kruin uitkomt. Bind de nek af en steek het garen weg door het hoofd en knip af. Knip de 

bovenkant van de koker in 4 flapjes, en naai die op het hoofd. Knip het teveel aan tricot weg. 

Voorkom plooien op het voorhoofd zoveel mogelijk. 

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

knopspeld de mond (afb.F). Maak een knoopsteek in het midden van 20 cm ogengaren (afb.G). 

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, 
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knoop af, steek het garen weg door het hoofd en knip af. Knip de tricot die onder het hoofd hangt 

af op 2 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 geraamte: Knip van pijpenragers voor de armen 1 x 8 cm en voor de benen 1 x 18 cm. 

Vouw de benen dubbel. Leg de pijpenrager voor de armen er tussen (afb.H). Wikkel de 

pijpenragers van de benen 2 keer om elkaar heen zodat er een romp met benen ontstaat (afb.I). 

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

Vouw de uiteinden van de beenpijpenrager 1,5 cm terug langs de zijkant van het been (voor de 

voeten en een deel van het onderbeen)(afb.J). Vouw daarna voor de voet de onderkant van de 

benen 1 cm naar voren.  

Leg de voorflap van het hoofd aan de ene kant van het geraamte en de achterflap aan de andere 

kant (afb.J). Zet de flapjes vast door het enkele malen met afbindgaren strak te omwikkelen. 

Hecht de draad af.  

De laarzen: Festonneer de laars van A naar B aan de zool. Trek de laars aan. Festonneer BC.  

Broek: Leg AB op AB. Festonneer de middenachternaad AB. Trek de broek aan. Rijg de 

bovenkant, trek de draad aan en zet vast in de taille. Festonneer de binnenbeennaad.  

Wanten: Leg 2 want-delen op elkaar met een pijpenragerhand er tussen. Festonneer de want-

delen rondom aan elkaar (laat de ingang open). 

Jas: Leg 2 jas-delen op elkaar. Festonneer de rugnaad AB. Festonneer de zakken op de voorkant. 

Festonneer de zak op de achterkant. Leg de jas over de schouders. Festonneer de ondermouw- en 

zijnaden CD. Vouw de voorpanden iets over elkaar en zet ze met een onzichtbaar steekje aan 

elkaar. Zet de uiteinden van 2 sluitingen met een steekje vast op de voorpanden.  

Haar: Wrijf een plukje vulwol in je handpalm zodat de ‘haren’ van de wol wat in elkaar grijpen. 

Zet het plukje wol met wat steekjes vast op het hoofd. 

Muts: Leg A op A. Festonneer AB. Rijg BB, trek de draad stevig aan en zet hem vast. Zet de 

muts met wat steekjes vast op het hoofd (C middenvoor). 

Sjaal: Sla de sjaal om en zet hem met een steekje vast.  

Maak 3 kabouters. 

 

‘Bordje’ met ‘De beste wensen’: Borduur met 1 draadje rode splijtzijde ‘de beste wensen’ op 

het vilt (zie voor het borduren bij de werkwijze van de kurk). 

 

2010: Leg 2 vilten cijfers op elkaar. Festonneer ze rondom aan elkaar en verstevig de cijfers door 

tijdens het festonneren een stukje pijpenrager tussen de 2 viltdelen te buigen. Prik de cijfers elk 

op een satéprikker. 

Tip: Maak direct meer cijfers zodat je het tafereel elk jaar aan kunt passen. 

 

Vuurpijl: Vouw van de vuurpijl AB op AB. Festonneer AB. Doe een beetje vulwol in 1 van de 

uiteinden van de vuurpijl. Vouw van de punt A op A. Festonneer AB. Festonneer de onderrand 

van de punt op het uiteinde van de vuurpijl waar wat vulwol in zit. Duw de vulwol in de punt. 

Vul de vuurpijl met vulwol. Leg voor de lont een knoop in het uiteinde van 10 cm van een volle 

draad rode splijtzijde. Doe het andere uiteinde van de lont in een naald en steek hem door het 

middelpunt van de onderkant. Trek de lont door, totdat de knoop tegen het vilt zit. Leg op 

ongeveer 5 cm aan de andere kant van de onderkant een knoop in de lont. Knip de splijtzijde net 

onder de knoop af. Festonneer de onderkant onder de vuurpijl en laat een heel klein stukje open. 

Schuif voordat je het laatste stukje sluit een satéprikker een paar centimeter in de vuurpijl. 

 

Lucifer: Leg de 2 vlamdelen op elkaar, leg de luciferkop er tussen. Festonneer de vlamdelen op 

elkaar, begin bij A. 

 

Sterretje: Knip het plastic van de sluitclips zodat het metaaldraadje overblijft. Rijg aan het 

uiteinde van 15 metaaldraadjes een sterpailletje. Buig het uiteinde van het metaaldraadje om 
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zodat het sterpailletje vast zit. Maak een bosje van de metaaldraadjes en omwikkel het met het 

16
e
 draadje. Vouw van het vilt voor het ‘stokje’ AB op AB om het omwikkelde deel van de 

metaaldraadjes. Festonneer AB. Laat de metaaldraadjes met de sterpailletjes uitwaaieren door de 

metaaldraadjes uit elkaar te buigen. 

 

Oliebollen: Neem een flinke pluk vulwol. Wrijf de wol even tussen je handen tot een bol, de 

wolvezels grijpen daardoor wat in elkaar. Leg de bol op de prikmat en prik met de viltnaald in de 

wol. Prik recht naar beneden en pas op voor je vingers (er zitten weerhaakjes aan de viltnaald). 

Draai de bol regelmatig zodat er aan alle kanten geprikt kan worden. Prik totdat je een bol hebt 

met een omtrek van ± 19 cm (is de oliebol nog niet dik genoeg voeg dan nog wat wol toe). 

Bedek de bol met een laagje bruine wol. Neem hiervoor plukjes van het naaldvlies en prik het 

vast. Neem voor de krenten kleine plukjes zwarte wol en prik ze verdeeld over de oliebol vast. 

Maak 9 oliebollen. 

 

Afwerking:  

Leg de oliebollen in een schaal. Prik ‘2010’ in een oliebol. Prik de vuurpijl in een oliebol. Zorg 

dat de punt van het aquarelpotlood scherp is, maak de punt een beetje nat en kleur voorzichtig de 

mond van de kabouters. Kleur daarna met een droog potlood voorzichtig de wangen. Zet de 

lucifer vast aan een hand van 1 van de kabouters. Zet de kabouter met de lucifer bij de vuurpijl. 

Zet het stokje van de sterretjes vast aan een hand van de 2
e
 kabouter. Laat de kabouter met de 

sterretjes op een oliebol zitten. Laat de laatste kabouter op de kurk zitten. Zet de linkerhand met 

wat steekjes vast aan de kurk. Zet zijn laarzen met wat steekjes vast aan de kurk. Buig de 

rechterarm omhoog. Zet het ‘beste wensen’-bord met wat steekjes aan de  rechterhand en de 

muts. Leg de kurk met de kabouter voor de oliebollen. Strooi wat suiker (nepsneeuw) over het 

tafereel. 

 

We wensen je een gezellige en veilige jaarwisseling en voor het nieuwe jaar alle goeds! 

 

 

 

 

 

                        

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

 

 

                                                                        

 

 

                  afb.G                afb.H         afb.I          afb.J 

 

 

Veel plezier met ‘Oud en Nieuw’!  

Kijk voor meer foto’s op: http://septemberspringgallerie.blogspot.com/  

 

 

Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd. 
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Tip: Maak direct meer cijfers zodat je het tafereel elk jaar kunt aanpassen! (Door er een 

1,2,3,4,5,6,7,8 en 9 bij te maken heeft het tafereel een houdbaarheidsdatum tot 2032)! 

 

 

Tip: Maak een kurk voor elke gelegenheid die champagne verdient! 

Met deze cijferreeks kun je het jaartal bovenop de kurk naar wens aanpassen.  
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