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Zorgenpoppetjes zijn kleine en kleurrijke poppetjes. Ze komen uit de hooggelegen 
bergdorpjes van Guatemala. Daar vertellen de kinderen voor het slapen gaan de 

poppen al hun zorgen (overigens maar één zorg per pop). Daarna worden de poppen 
onder het kussen gelegd. Zodra de kinderen ’s morgens wakker worden, hebben de 

kleine poppen alle zorgen weggenomen.

In een organza zakje verpakt zijn de schattige poppetjes een mooi geschenk voor goede 
vrienden!

Als leidraad wordt de draad 
bestempeld, die omknoopt wordt.

Met de knoopdraden wordt actief 
gewerkt.

Leidraad

Knoopdraad

Rechts-rechts knoop Links-links knoop
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Knip van elk van de 3 kleuren steeds 2 strengen met een 
lengte van ongeveer 80 cm af.

Knip van elk van de 4 kleuren steeds 1 streng 
met een lengte van ca. 80 cm af.

Bij dit patroon (punt wijst naar beneden) wordt aan de 
buitenkant gestart en naar het midden geknoopt.

Bij dit patroon (schuine rijen) worden alleen 
recht-rechts knopen gemaakt.

Maak 2 rechts-rechts knopen. Je werkt hierbij met de linker 
oranje streng als knoopdraad. Nu knoop je in spiegelbeeld 
2 links-links knopen (van rechts naar links) en daarna 
met de nu in het midden gelegen draad een rechts-rechts 
knoop. Herhaal deze werkwijze, tot je ca. 2 tot 3 cm hebt 
geknoopt. 

Begin met de linker draad (knoopdraad) en maak steeds over 
de rechts aangrenzende draad een rechts-rechts knoop. Hier-
door ontstaat een blauwe rij. Herhaal deze werkwijze ook met 
de andere kleuren.

Als je klaar bent met het knopen van het lichaam, bindt je voor de benen steeds 3x3 of 
2x2 draden aaneen en maakt een knoop. Als hoofd rijg je een houten kraal op en tekent 
hier een gezicht op. Tot slot knip je nog een stuk draad af en vlecht je een vlecht voor de 
armen (in het midden het hoofd mee vlechten). KLAAR!

Groene poppetje:

Oranje poppetje:

Afwerken:
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