
Handleiding Verlaten 

Sok octopus 

 

       

Benodigdheden: 

- sok of kous 

- vulling 

- garen 

- (stof) schaar  

- oogjes of vilt om oogjes (en figuurtje van te knippen) 

- alleslijm 

- evt: (textiel)stiften om erop te tekenen 

 

 

 

Werkwijze: 

- Neem een hoeveelheid vulsel en stop dat in het teengedeelte van de sok.  

- Als je er genoeg ingestopt hebt, het dikke gedeelte afbinden met een draad ( knoopje)  

- Stroken knippen van onder af naar de kop toe. 

- versier de kop door: 

- van vilt oogjes te knippen en op te plakken 

- of plastic oogjes 

 

                  
 

Voorbeeld van Pinterest (met vilten oogjes): 

 

 

 

 

 

 



Zakdoekknuffel 

 
Benodigdheden: 

- Zakdoek   

- Garen/ wol 

- Evt: Lint 

- Vulling 

- (Textiel)stiften 

 

 

Manier van werken: 

- Leg de zakdoek open voor je  

- Leg in het midden een dot vulling 

- Vouw de zakdoek om de vulling heen  

o zorg daarbij dat de punten van de zakdoek ongeveer op elkaar liggen 

- Suit dit af met een draadje wol  

- Trek de stof een beetje strak om er een gezichtje op te kunnen tekenen. 

- Evt. kan je in de punten van de armen een knoopje leggen.  

- Lintje erom en zakdoek verder versieren. 

 

Let op: Als je met de stiften gaat tekenen, leg er dan een stuk papier onder/ tussen om doordrukken 

tegen te gaan. 

 

 

 

Rups ( sok)  

 

Benodigdheden: 

- (gekleurde) sok of kous 

- Garen of elastiekjes 

- Oogjes  

- Vulling 

- Alleslijm 

- Vilt   

- Evt: pijperagers 

 

 

 

Werkwijze: 

- Wat vulling in het teengedeelte van de kous stoppen. (meer dan in de lijfgedeeltes) 

- Met een draadje ( of elastiekjes) afbinden. 

- Weer wat vulling in de kous en afbinden. Dit een aantal keren herhalen. 

- Evt: Met pijperagers voelsprieten maken: achter de kop om de kous draaien en een keer om 

elkaar heen. 

- Ogen opplakken 

- Versieren met stukjes vilt. 



 

         
 

 

 

Van pinterest: 

Het kan ook een slang worden 

 

 

 

 

 

 


