Dierenslabben - gratis patroon - www.196.be

Met dit patroon kan je zelf aan de slag gaan bij het maken van dierenslabbetjes. Alle onderdelen voor een kuiken,
varken, kikker en vis zijn mee opgenomen.
De afgewerkte slab heeft een diameter van ongeveer 28cm en is een ideaal project voor restjesverwerking.
Heb je suggesties, zie je fouten staan, of heb je bijkomende vragen over deze patronen, aarzel niet om me te
contacteren via veerle@196.be.

Disclaimer: de patroondelen voor de dierenslabben werden getekend door Veerle Van der Straten.
Ze worden gratis ter beschikking gesteld en zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik.
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Benodigdheden
Voorzijde slab:
Als basis heb je een stuk stof van minimaal 30cm x 30cm nodig. Ik gebruikte telkens een katoenen stof.
Achterzijde slab:
Ook hier heb je een stuk stof van minimaal 30cm x 30cm nodig.
Hier opteerde ik steeds voor badstof. Zo blijft de achterzijde van je slab lekker zacht, én heb je ook altijd een goed
absorberend materiaal in de aanslag.
Kleine onderdelen:
Voor de poten, oren, ogen, snuit of staart kan je je kleinste stukjes stof gebruiken. Dat mogen allerhande restjes zijn. Ik
gebruikte katoen en nicky velours. Afhankelijk van welke versie je maakt, kan je specifiek op zoek gaan naar kleuren- en
materialencombinaties.
Afwerking:
1m biais
Optioneel:
Voor het appliceren (het naaien van de kleine onderdelen op je slab) gebruik je eventueel scheurvlies en strijkbare lijm.
Voor deze techniek neem ik er steeds de handleiding uit Zo Geknipt! 1 bij. Heb je dat boek niet voorhanden, dan kan je
het vaak ook in de bib terugvinden. Of ga online even op zoek naar bijkomende info.
Zwarte (textiel)stift voor het tekenen van de kikkerogen.
Eventueel vilt, flock- en flexfolie indien je poten, oren, ogen, snuit of staart op deze manier wil afwerken.

En verder
-

Aangezien slabbetjes vaak gewassen zullen worden, heb ik al mijn stoffen steeds voorgewassen. Op die manier
blijven de slabbetjes hopelijk zo lang mogelijk in vorm.
De slabbetjes zijn redelijk ruim. Door de striklinten kan je ze wel gemakkelijk tot de gewenste maat knopen.
Indien je toch liever een kleiner model maakt, kan je het basispatroon altijd wat kleiner knippen.
Naadwaarde is standaard mee in de patroondelen opgenomen. Stik op persvoetbreedte (ofte 7mm).
Bij de patroondelen die opgestikt worden, is geen naadwaarde van toepassing. In dat geval staat dit ook expliciet
op het patroon vermeld.
De patroondelen van de basis- en vissenslab moet je zelf nog aan elkaar bevestigen. Volg daarbij de markeringen
op het patroon. Vakjes met dezelfde letters horen tegen elkaar te komen.
Dit document is opgemaakt om af te printen op A4 formaat en met een schaal van 100%. Sla het document
eerst op je eigen computer op alvorens af te printen.
Op het eerste patroonblad vind je een testvierkant als referentie. Meet dit na het printen even na. Is dit vierkant
iets groter of kleiner dan 2cm, dan maakt dat voor het naaien van slabbetjes niet zo veel uit. Je slab zal dan
gewoon iets groter of kleiner uitvallen.
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Werkwijze algemeen
1/ Maak altijd eerst de volledige voorzijde van je slab:
- Naai poten, oren, ogen, snuit en staart aan.
- Appliceer de onderdelen die daarvoor in aanmerking komen.
2/ Leg de goede kant van de voorzijde op de goede kant van de achterzijde.
Zorg ervoor dat alle uitstekende delen hierbij naar binnen geplooid zijn.
Naai de buitenste grote cirkel dicht.
Keer je slabbetje en strijk voor- en achterkant plat.
3/ Bevestig biais aan de binnenste cirkel (het halsdeel).
Start bij het spelden van de biais vanuit het midden van zowel biais als slabbetje.
Eens de biais volledig aan het halsdeel bevestigd is, sluit je ook de striklinten aan beide kanten verder.

Werkwijze specifiek per slab (voor zij die graag nog een extra leidraad hebben)
1/ kuiken
De poten:
- Leg 2 patroondelen met de goede kanten op elkaar en naai rondom vast.
Laat de zijde die aan de slab wordt vastgemaakt open. Keer het geheel.
- Maak beide poten met een hulpstiksel aan de slab vast. Bijhorende
markering vind je terug op het patroon van de basisslab.
Appliceer de bek op de stof.
De ogen zijn gewoon met draad opgenaaid.
2/ varken
De oren:
- Appliceer 2 binnenoren op de goede kant van 2 oren. Vergeet de
patroondelen voor beide oren niet te spiegelen. Ze komen aan weerskanten
van de slab te zitten en moeten de kromming van de slab kunnen volgen.
- Leg nadien één oor met applicatie en één oor zonder applicatie met de
goede kanten op elkaar. Naai rondom vast. Laat de zijde die aan de slab
wordt vastgemaakt open. Keer het geheel.
- Maak beide oren met een hulpstiksel aan de slab vast. Bijhorende
markering vind je terug op het patroon van de basisslab.
Appliceer ook de neus en de neusgaten op de slab.
De ogen werden gewoon met draad opgenaaid.
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3/ kikker
De ogen:
- Knip per ooglid 2 groene stukjes stof zoals aangegeven op het patroon.
Leg deze met de goede kanten op elkaar. Stik de rechte zijde. Keer het
geheel en strijk plat. Stik deze rechte naad op 2mm nog eens door.
- Voorzie voor elk oog een wit en een groen lapje stof volgens het
patroon. Vergeet de patroondelen ook hier niet te spiegelen.
- Ineenzetten van het oog: leg het witte lapje onderaan met de goede
kant naar boven; het ooglid komt daarbovenop; plaats tot slot het
groene lapje met de goede kant naar beneden. Naai nu de gebogen
zijde helemaal dicht om de ogen te vormen. De 4 lagen stof zitten
hiermee vast.
- Keer het geheel zo dat het ooglid over het witte doekje komt te zitten.
- Teken nadien met zwarte (textiel)stift een oog op de witte stof. Leg wel een papiertje tussen je lagen stof, zodat
je niet per ongeluk doordrukt op de groene stof die onderaan ligt.
- Bevestig beide ogen met een hulpstiksel aan de voorzijde van de slab. Bijhorende markering vind je terug op het
patroon van de basisslab.
De mond van de kikker knipte ik 2 keer. Stik deze 2 delen aan elkaar en keer via een keergat van +/- 4cm. Even
opstrijken. Nadien het geheel op ongeveer 2 mm van de mondrand op de slab stikken.
4/ vis
Naai als de beide voorzijden (links en rechts) van de vissenslab aan elkaar.
Knip als achterzijde het basispatroondeel uit één geheel.
Mond en staart:
- De mond en staart van de vis zijn bijkomend gevoerd om ze iets meer
volume te geven. Gebruik daar vb. ook een stukje badstof voor.
- Leg beide mond- of staartdelen met de goede kanten op elkaar. Plaats
daar bovenop de voering. Naai rondom vast. Laat de zijde die aan de slab
wordt vastgemaakt open. Keer het geheel.
- Maak mond en staart met een hulpstiksel aan de slab vast. Bijhorende markeringen vind je terug op het patroon
van de vissenslab.
Het oog werd met een stukje zilveren flexfolie opgestreken. Daarbovenop kwam een klein rondje petrolkleurige flockfolie.

Veel plezier met het maken van je eigen dierenslabben! Ik ben benieuwd naar jullie versies.
Voor zij die hun creatie graag op FB of IG delen, dat mag je altijd doen via #dierenslab.
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BASISPATROON - dierenslab - deel 1

BASISPATROON - dierenslab - deel 1
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Testvierkant
2cm x 2cm

Basispatroon dierenslab
Knip 1x voorzijde tegen de stofvouw
Knip 1x achterzijde tegen de stofvouw
Inclusief naadwaarde

A
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BASISPATROON - dierenslab - deel 2
A

BASISPATROON - dierenslab - deel 2
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VARKEN - oor & neus
! Knip de twee oren gespiegeld !
Binnenoor varken
Per oor knip 1x
Oor varken

Zonder naadwaarde;
dit is een applicatie

Per oor knip 2x
Incuslief naadwaarde

Varkensneus
Knip 1x

Zonder naadwaarde;
dit is een applicatie

KUIKEN - poot & bek

Poot kuiken
Per poot knip 2x

Bek kuiken
Knip 1x

Inclusief naadwaarde

Zonder naadwaarde;
dit is een applicatie
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KIKKER - ogen & mond
Mond kikker
Knip 2x aan de stofvouw
Oog kikker

Inclusief naadwaarde

Per oog knip 1x groen en 1x wit
Inclusief naadwaarde

Ooglid kikker
! Knip de twee ogen gespiegeld !

Per ooglid knip 2x groen
Inclusief naadwaarde

VIS - oog, mond & staart

Oog vis
Staart vis

Knip 1x

Knip 2x
+ eventueel voering 1x

Zonder naadwaarde;
dit is een applicatie

Inclusief naadwaarde
Inclusief naadwaarde

Mond vis
Knip 2x
+ eventueel voering 1x
Inclusief naadwaarde
Inclusief naadwaarde
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VIS - dierenslab - voorzijde A - deel 1
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VIS - voorzijde A - deel 1

Vis voorzijde links
Knip 1x
Inclusief naadwaarde

C
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VIS - voorzijde A deel 2 - voorzijde B deel 1
C

VIS - dierenslab - voorzijde A - deel 2 - voorzijde B deel 1
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D

Vis voorzijde rechts
Knip 1x
Inclusief naadwaarde

E
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VIS - voorzijde B - deel 2
E

VIS - dierenslab - voorzijde B - deel 2
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F
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