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Nr.104.963 – Kerstman sok
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:gemakkelijk ca. 2 uur

Materiaal:
knutselvilt rood
wit vilt
knutselvilt roze
pompon roze/wit

2 pompons zwart
borduurgaren rood
borduurnaald
textiellijm

Kerstman sok 
gemaakt van vilt

Knip de sok met de muts twee keer uit het rode vilt. Knip de baarddelen en 
het haardeel met de hoedrand elk één keer uit het witte vilt.

Vouw de geknipte rand van het haardeel op de stippellijn naar beneden en 
plak het vast. Plak dan eerst het roze vilt voor het gezicht op de sok en dan het 
haardeel. Het sjabloon zal je helpen de juiste plaats te vinden.

Naai de sok rondom aan elkaar met een lussteek, laat alleen de schuine rand 
aan de bovenkant open. Naai het einde van het garen goed vast en knip het af.
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Plak nu de twee baardstukken na elkaar op de sok. Het sjabloon zal je helpen 
om de juiste plaats te vinden. Zorg ervoor dat het grote baardgedeelte aan de 
zijkant een beetje uitsteekt. Plak dan de pompon neus en de pompon ogen op.

Vouw het schuine deel van de hoed naar beneden en plak de witte pompon 
aan de punt van de muts. Naai tot slot een strook vilt van 10 cm lang en 1 cm 
breed aan de achterkant van de opening, zodat de sok kan worden opgehan-
gen.

SJABLOON
BAARD

1/2
vilt wit 1x

SJABLOON
HAARDEEL

vit wit 1x
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SJABLOON
SOK 1/2

vilt rood 2x

SJABLOON
BAARD

2/2
vilt wit 1x
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SJABLOON
SOK 2/2

vilt rood 2x
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vilt roze 1x


