
 

Naaibeschrijving konijn, basispak, heren en dames. 

TIP: LEES EERST DE GEHELE BESCHRIJVING DOOR VOOR JE BEGINT EN KIJK OF JE 

ALLE ONDERDELEN HEBT 

Broek 

• 2 voorpanden wit bont 

• 2 achterpanden wit bont 

 

 

 

 

Pas de broek aan maak hem op lengte. 

De broek is klaar 

leg de voorpanden met goede kanten op elkaar en stik 

de kruisnaad, doe dit ook met de achterpanden 

 

Leg nu het voor- en achterpand op elkaar en stik de 

zijnaden en binnenbeennaad 

 

Leg een zoom bovenin de broek laat een stukje 

van ca. 5cm open om het elastiek door te halen. 

 



 

Shirt 

Onderdelen: 

• 1 Voorpand wit bont (het kan zijn dat het voorpand in twee delen is naai 

deze twee dan eerst aan elkaar) 

• 1 achterpand wit bont 

• 2 mouwen wit bont 

• 2 elleboogstukken bruin bont 

• 1 col wit bont 

 

schoudernaden 

 

als je een voorpand in 2 delen hebt eerst 

middenvoor aan elkaar stikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leg h  et voor- en achterpand op elkaar, speld 

en stik de schoudernaden 

 

speld en stik de mouwen in 

het armsgat 

 



Bepaal nu de goede plek voor de elleboogstukken, dit kan je doen door het 

shirt even aan te passen en een markering te zetten bij je elleboog 

 

 

Neem nu de col en speld deze even langs de halslijn om de goede lengte te 

bepalen. Knip hem op de goede lengte, DENK EEN 2CM NAAD.  

 

Vouw de col nu met de binnenkant op elkaar dubbel en speld hem langs de 

halslijn van het shirt en stik hem vast 

 

Het shirt is nu bijna klaar. (komt nog een strikje op, zie verderop in de 

naaibeschrijving) 

Bepaal nu de goede plek voor de 

elleboogstukken, dit kan je doen door het 

shirt even aan te passen en een markering te 

zetten bij je elleboog 

 

Speld en stik nu de mouwen en de zijnaden 

dicht 

 

Vouw de col met de goede kanten op elkaar 

dubbel en stik hem dicht 

 



 

Muts 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdelen:  

• 4 zijstukken, 2 wit bont en 2 bruin bont 

• 2 middenstukken 1 wit bont 1 bruin bont 

• 2 lintjes wit bont 

• 4 oren, 2 wit bont en 2 bruin bont 

• 4 kartonnen oren, 2 hele en 2 halve 

 

Speld en stik de muts volgens de aangegeven 

lijnen in elkaar. Je maakt eerst 2 aparte 

mutsjes, een witte en een bruine. 

Lijn A—C loopt dus langs het voorhoofd 

 

Schuif vervolgens de twee mutsen in elkaar met de 

goede kanten van de stof op elkaar, speld en stik 

vervolgens de aangegeven lijn vast. LET OP laat een 

stukje open om de muts te kunnen keren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bepaal nu op de muts de goede plek van de oren. 

 

 

 

 

Knip 2 openingen van 4 á 5 cm en 

zigzag daar weer omheen zodat de 

stof niet uitscheurt. 

 

Neem nu de 4 stoffen oordelen. Leg een wit en bruin 

oordeel met de goede kanten op elkaar, spel en stik 

beide oren. Laat het onderste rechte stuk open om te 

kunnen keren.   

 

 

Keer de oren om en schuif in ene oor de hele kartonnen 

oren en in het andere oor de halve kartonnen oren. 

laat het uitstekende karton zitten!! KNIP NIET AF 

 

 

 

 



 

Stop nu de oren door de verstevigde opening zodat de stof (1cm) en het karton 

aan de binnenkant (bruin) van de muts zichtbaar is en stik de oren vast. 

 

 

 

 

 

 

 

Het maakt niet uit welk oor aan welke kant zit. 

(heel of half) welke kleur voor of achter maakt 

ook niet uit. HIER MAG JE ZELF CREATIEF MEE 

ZIJN. 

Neem nu de twee strookjes voor het strikje, 

vouw deze in de lengte dubbel en zigzag langs 

de beide strookjes, je hebt nu twee touwtjes 

die je aan de punten van de muts kan 

bevestigen. 

 

Vouw nu het uitsteken karton aan de binnenkant uit 

elkaar. Hierdoor blijven de oren recht op staan. 

De muts is nu klaar 

 



 

 

 

Handschoenen 

 

 

 

 

Zigzag of stik de twee witte rondjes 

op twee bruine handen, je legt de 

rondjes met de verkeerde kant van de 

stof op de goede kant van de handen 

 

Onderdelen: 

• 4 bruine binnen- en bovenhanden 

• 2 witte rondjes diameter ca. 12cm 

• 1 witte lange strook 

 

neem nu 1 handschoendeel met rondje 

en 1 deel zonder rondje, leg ze met de 

goede kanten op elkaar, speld em stik 

volgens de aangegeven lijn. Laat het 

rechte stuk open 



 

Neem nu de lange strook witte stof en vouw deze in de lengte dubbel en zigzag 

hier langs.  

       

Je handschoenen zijn nu klaar. 

 

Overschoenen 

 

   

 

 

Aan deze strook bevestig je de handschoenen zodat 

je ze door de mouwen van je shirt kan halen en ze 

zonder te verliezen uit kan doen. 

Onderdelen: 

• 4 schoendelen bruine stof 

• 2 rondjes diameter ca. 6cm witte stof 

Loop je beide mee optochten dan heb je 8 

schoendelen en 4 rondjes zodat je zondags weer 

schone schoenen aan kan trekken. 

Leg twee schoendelen met de goede kant van de stof 

op elkaar, speld en stik de achternaad en de voornaad 

t/m de neus van de schoen. De boven- en onderkant 

blijft dus open 



      

     

Je schoenen zijn nu klaar. 

Konijnenmannen krijgen een korte broek met bretels en een strikje, voor de 

naaibeschrijving van de kleren konijnendames scroll je een stukje naar 

beneden. 

Korte broek(man) 

Onderdelen: 

• 4 voorpanden, 2 bambistof en 2 wit satijn 

• 4 achterpanden, 2 bambistof en 2 wit satijn 

• 2 rondjes, 1 wit en 1 bruin ca 15cm doorsnee 

• 2 stroken voor bretels geel/groen metallic stof 

 

Neem nu een wit rondje, speld en stik deze 

middenvoor op de schoen 

Maak  bovenin een tunnel en haal daar een 

elastiek door zodat de schoen om je enkel blijft 

zitten. Je kan de schoen kleiner maken door aan 

de achterkant een stuk af te halen. Loop je op de 

stof van de schoen haal er dan aan de onderkant 

wat af. Pas de overschoenen aan met de schoenen 

waarin je ook de optocht loopt. 



 

 

 

     

 

Neem een wit satijndeel voorpand en leg deze met de 

goede kant naar beneden. Leg hier bovenop een 

bambideel voorpand met de goede kant naar boven. Leg 

daarbovenop weer een bambideel met de goede kant 

naar beneden (bambidelen dus met goede kanten op 

elkaar) en daar bovenop een satijndeel voorpand met de 

goede kant naar beneden. Speld en stik nu de kruisnaad. 

Zigzag de kruisnaad vervolgens af 

Doe hetzelfde met het achterpand. 

 

Voorpand 

 

achterpand 

Leg het voor en achterpand met de goede kanten op 

elkaar (bambi-stof) en stik de zijnaden en 

binnenbeennaad 

Leg bovenin een tunnel en haal daar elastiek door, 

Maak nu onderin de broekspijpen een zoompje 



      

 

 

 

 

    

 

 

 

 

      

Staartje! 

Neem de twee rondjes, leg ze met de goede 

kanten op elkaar. Speld en stik rondom bijna 

dicht. Laat een stukje open om het te kunnen 

keren. Keer om en vul met watten, fiberfill of wat 

kussenvulling. Stik  het stukje dat nog open is nu 

dicht. 

 

Trek de korte broek aan en bepaal de goede plek voor 

het staartje. 

Zet het staartje vast 

Neem nu de twee stroken voor de bretels, vouw ze in de 

lengte dubbel met de goede kant op elkaar stik de stroken 

dicht. 

Zet beide stroken op de boord van de achterkant van de 

broek vast. Kruis de bretels en meet de goede lengte af, 

hierbij pas je de broek dus aan. Zet de bretels nu aan 

voorkant op de boord vast 



      

Strikje 

   

 

 

    

 

Zet beide stroken op de boord van de achterkant van 

de broek vast. Kruis de bretels en meet de goede 

lengte af, hierbij pas je de broek dus aan. Zet de 

bretels nu aan voorkant op de boord vast. Daar waar 

de bretels elkaar kruisen kan je ze ook nog vast 

zetten 

 

Onderdelen 

• 1 stukje bambi stof ca. 20x15cm 

• 1stukje wit satijn ca. 20x15cm 

• 1 stukje bambistof 5x5cm 

Leg de 2 evengrote stukjes stof(bambi en 

satijn) met de goede kanten op elkaar, 

speld en stik rondom, laat een stukje op 

om te keren. Keer de strik om en stik het 

open gelaten stukje dicht. Maak een mooie 

rechthoek van de stof 

 
Vouw het kleine stukje stof dubbel met de 

goede kanten op elkaar (foto is fout) en zigzag 

dit dicht, keer het stukje goed om 

Vouw het stukje nog een s dubbel en stik weer 

door, je hebt nu een ringetje. 



 

 

 

    

Kleren voor het dameskonijn 

Strik 

 

 

 

Haal de strik door het ringetje en laat het ringetje netjes 

in het midden zitten. 

Zet de strik, midden op de voorkant, van het  shirt, net 

onder de col 

Onderdelen 

• 1 stukje metallic stof ca. 20x15cm 

• 1stukje wit satijn ca. 20x15cm 

• 1 stukje metallic 5x5cm 

 

Leg de 2 evengrote stukjes stof(metallic en satijn) met de 

goede kanten op elkaar, speld en stik rondom, laat een 

stukje op om te keren. Keer de strik om en stik het open 

gelaten stukje dicht. Maak een mooie rechthoek van de 

stof 

 
Vouw het kleine stukje stof dubbel met de goede 

kanten op elkaar en zigzag dit dicht, keer het stukje 

goed om 

 



 

     

 

De rok 

Onderdelen: 

2 halve cirkels groen/geel metallic stof 

   

  

 

 

 

Vouw het stukje nog een s dubbel en stik weer door, je 

hebt nu een ringetje. 

 

Haal de strik door het ringetje en laat het ringetje netjes 

in het midden zitten. 

Zet de strik, midden op de voorkant, van het  shirt, net 

onder de col 

 

 

Leg de twee halve cirkels met de goede kanten op 

elkaar, speld en stik de beide naden 

Neem een stuk elastiek dat goed om je taille past en zet 

dit vast op je rok. 

Je rok is nu klaar 



 

Het gilet 

 

Onderdelen: 

4 voorpanden, 2 bambistof en 2 wit satijn 

2 achterpanden, 1 bambistof en 1 wit satijn 

      

    

    je gilet is nu klaar. 

Leg 1 voorpand bambistof en 1 voorpand wit satijn 

met de goede kanten op elkaar, speld en stik het 

armsgat en middenvoor en onderkant aan elkaar. Doe 

dit met beide voorpanden en keer ze om, strijk ze 

mooi uit 

 

Leg de beide achterpanden met de goede kanten 

op elkaar, stik de halslijn, de armsgaten en de 

onderkant. Keer het achterpand om en strijk 

mooi uit. 

Leg de voorpanden op het achterpand, goede 

kanten op elkaar. 

Speld en stik de schoudernaden en de zijnaden 


