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PAASKIP 2021 

Het leuke van dit patroon is dat het tal van mogelijkheden biedt om in diverse 
handwerktechnieken een mooie paaskip te maken. 

Wij hebben hier een paar voorbeelden gemaakt. 

Maar het is natuurlijk erg leuk om je te laten inspireren door ons patroon en je eigen kip te 
maken. 

En uiteraard zouden we het heel leuk vinden om van de alle gemaakte kippen een foto via 
de mail te ontvangen. 

Veel succes. 

Benodigdheden: 

Voor de geborduurde kip 

 Stukje borduurstof
 Borduurgaren
 Fiberfill
 Stukje stof voor de voering
 Rode stof/vilt en gele stof/vilt voor de kam lel en snavel
 2 zwarte kralen of zwart borduurgaren



Voor de quilt kip 

 Restjes stof voor het quilten
 Stukje stof voor de voering
 Fiberfill
 Eventueel vlieseline L11 of luierinleg
 Naaigeren en quiltgaren
 Rode stof/ vilt en gele stof/ vilt voor de kam, lel en snavel
 2 zwarte kralen of zwart borduurgaren

Werkbeschrijving voor de geborduurde kip: 

Bepaal hoe groot je de kip wilt hebben. Het patronenblad is 100%, je kunt de patronen ook 
verkleind uitprinten. De geborduurde kip is gemaakt op 65%.  

De contouren van de kip op het stukje handwerkstof markeren, met draad of met een water 
oplosbare stift (Foto 1 en 3).Denk eraan 1 in spiegelbeeld. 

Vervolgens naar eigen inzicht borduren (zie voorbeeld Foto 2).

Als dit klaar is een stukje voeringstof en het borduurwerkje met de goede kanten tegen 
elkaar aan leggen en op 1 kant een stukje fiberfill en dit samen naaien, let erop om aan de 
onderkant een stukje open te laten. Op de rondingen kleine knipjes in de stof geven. 
Vervolgens door de opening keren en met de hand dichtnaaien. Op dezelfde manier ook de 
andere kant en de bodem van de kip naaien (Foto 4).

De kam, lel en snavel uit vilt knippen. 

Beja van de Vendel en Annette Jousma 
KHTW Drenthe 2021 

Er is een apart 
patronenblad 
bijgevoegd als PDF 



Beja van de Vendel en Annette Jousma 
KHTW Drenthe 2021 

Vervolgens de kipdelen op elkaar naaien met een boerenhemdensteek met daar tussen uit 
de kam, lel en snavel. Tenslotte nog de kralen erop naaien voor de ogen of met zwart 
borduurgaren oogjes maken. De kop kun je eventueel nog wat opvullen met fiberfill.   

Naar eigen inzicht een vleugel borduren en deze erop naaien.  

Het mandje vullen met wat paaseitjes en klaar is je pronkstuk. 

Foto 1 Foto 2 

Foto 3 Foto 4 
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Werkbeschrijving voor de Crazy quilt kip: 

Bepaal hoe groot je de kip wilt hebben. Het patronenblad is 100%, je kunt de patronen ook 
verkleind uitprinten. De crazy quilt kip is gemaakt op 75% en de stoffen kip is 100%.  

Het voorbeeld is gemaakt met crazy quilt , maar je kan ook bijvoorbeeld met hexagons , 
blokjes, stroken etc. een leuke quilt kip maken.  

Op het patroon lijntjes trekken en nummeren (Foto 5). 

Het patroon overnemen op luierinleg, denk erom dat je 1 kant in spiegelbeeld moet hebben. 

Een wat donkerder lijn op de luierinleg en je kunt de andere kant gebruiken. 

Vervolgens met de hand of naaimachine de lapjes erop naaien. ( Foto 6 ) 

Als dit klaar is een stukje voeringstof en het quiltlapje met de goede kanten tegen elkaar aan 
leggen en op 1 kant een stukje fiberfill en dit samen naaien , let erop om aan de onderkant 
een stukje open te laten. Op de rondingen kleine knipjes in de stof geven. Vervolgens door 
de opening keren en met de hand dichtnaaien. Op dezelfde manier ook de andere kant en 
de bodem van de kip naaien. 

De vleugel, in de vorm van een hartje doorpitten op het lijf van de kip (Foto 7).

De kam, lel en snavel van vilt of stof maken. De dubbele stof/vilt even opvullen met wat 
fiberfill. 

Vervolgens de kipdelen op elkaar naaien met een boerenhemdensteek met daar tussen uit 
de kam snavel en lel. Ten slotte nog de kralen erop naaien voor de ogen of met zwart 
borduurgaren oogjes maken. De kop kun je eventueel nog wat opvullen met fiberfill.        
Het mandje vullen met wat paaseitjes en klaar is je pronkstuk. 

Foto 5 
Foto 6 
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Foto 7 




