Afrikaanse pop maken
Niet iedereen vindt auto’s leuk om mee te spelen. Vooral meisjes spelen liever met poppen. Ook
poppen kunnen de kinderen in arme landen niet gewoon kopen, maar maken ze zelf. Als je ook liever
een pop wilt maken, mag dat ook.

Wat heb je nodig:
•
•

•
•
•

naald en naaigaren;
vraag aan je moeder of oma of ze nog
ergens een stukje stof heeft of vraag of
je een oud hemd of t-shirt mag gebruiken;
vulling (dat kunnen watten zijn, oude
panty’s of kleine snippertjes stof);
om de haren te maken, kan je het beste
wol gebruiken;
voor de ogen en versieringen heb je
kleine kralen nodig.

Aan de slag
1. Knip een vierkant stuk stof uit.
2. Naai aan de boven- en onderkant een
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
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13.
14.

zoom van ongeveer een halve cm (fig.1)
Vouw het lapje dubbel, zodat de twee
kanten zonder zoom op elkaar liggen en
de mooie zoomkant aan de binnenkant
zit (fig.2).
Naai het lapje langs de ongezoomde
kant dicht (fig.2). Je hebt nu een ‘koker’
met de onderkant en bovenkant open.
Keer de koker nu binnenstebuiten. De
nette kant is nu de buitenkant.
Rijg een draad losjes door de twee zomen (fig.3).
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Stop de koker vol met vulling.
Trek de onder- en bovenkant dicht met
behulp van de draden die je in de zoom
hebt geregen. Knoop de draden goed
strak dicht en knip af (fig.4).
Bepaal nu hoe groot het hoofdje moet
worden. Rijg op de juiste hoogte een
draad door de stof (fig.5), trek deze
goed strak aan, knoop de draad vast en
knip af. Het poppetje heeft nu een
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hoofd en een lijf (fig.6).
Vlecht met een aantal draden wol de
armen (fig.7). Hoe meer draden wol je
gebruikt, hoe dikker de armen worden.
Het is handig als je de armen uit één
stuk maakt. Leg een knoop in de vlecht
op de plek waar de handen zitten, knip
de wol iets onder de knoop af (fig.8).
Naai nu de armen op de rug van je pop.
Maak vlechten voor het haar. Versier deze met kraaltjes. Naai de vlechten op het hoofd van de pop.
Naai ogen en een mond op het gezicht. Gebruik hiervoor kleine kraaltjes.
Nu kan je het lijfje van je pop nog versieren met kralen. Kijk maar naar de foto voor een voorbeeld.

