
 

 

                                                      VANMARIEKE 
 
 

Patroon Gelukspop 
 
Wat heb je nodig? 
 

 1 stuk stof (bij voorkeur katoen) van 20x29 cm voor de voorkant van de gelukspop; 

 1 stuk stof (bij voorkeur katoen) van 20x29 cm voor de achterkant van de gelukspop; 

 1 stukje roze vilt van 7x7 cm voor het gezicht; 

 1 stukje groen vilt van 6x6 cm voor de klaver; 

 bijpassend naaigaren in roze en groen; 

 naai-/borduurgaren in rood en zwart voor mond en ogen; 

 naaigaren bijpassend bij de stof; 

 (poppen-/knuffel-) vulling; 

 naaimachine;  

 strijkijzer; 

 schaar; 

 spelden; 

 verdwijnstift of krijtpotlood; 

 pen; 

 naald en draad; 

 patroonpapier; 

 eventueel een stuk karton van A4 formaat. 
Verder heb je nodig het bijgeleverde patroon. Dit patroon is op ware grootte en inclusief 
zoomtoeslag van 0,75 cm voor de stofdelen en op ware grootte voor het gezicht en de 
klaver. 
 
 
 



 

 

Hoe maak je de Gelukspop? 
 

 Strijk de stof(fen) voordat je begint met knippen. 

 Trek het patroon, het gezicht en de klaver over op patroonpapier of op een stuk karton 
(dit is gemakkelijk als je van plan bent meerdere gelukspoppen te maken). Knip het 
patroon uit. 

 Leg het patroon op de stof en knip een voor- en achterkant voor je gelukspop uit. 

 Knip ook het gezicht en de klaver uit het vilt. 

 Teken de ogen en de mond met verdwijnstift/krijt op het gezicht. 

 Borduur de ogen (met zwart) en de mond (met rood) met borduurgaren op het gezicht. 

 Leg het gezicht op de goede plaats (zie patroon) op het stofdeel wat de voorkant van de 
gelukspop gaat worden, speldt het gezicht op de stof. Stik met behulp van je 
naaimachine (en dezelfde kleur draad als het vilt) het gezicht met een dichte zigzag steek 
(knoopsgatenstand) rondom op de stof. 

 Leg de klaver op de goede plaats op het stofdeel wat de voorkant van de gelukspop gaat 
worden, speldt de klaver op de stof. Stik met behulp van je naaimachine (en dezelfde 
kleur draad als het vilt) de klaver met een dichte zigzag steek (knoopsgatenstand) 
rondom op de stof. 

 Leg nu de twee stofdelen (voor- en achterkant) met de goede kanten naar binnen tegen 
elkaar aan (gezicht en klaver aan de binnenkant en stik vanaf de onderkant rondom (0,75 
cm naad) de gelukspop dicht (laat een ruimte van ongeveer 4 cm onderin open om te 
keren). 

 Keer de gelukspop en vul deze met de vulling tot de gewenste dikte. 

 Naai de gelukspop (met de hand) dicht met een blinde steek. 
 

Klaar is je gelukspop! 
 
 
Toch nog vragen na het lezen van dit patroon of kom je er niet helemaal uit? Je mag altijd 
contact met ons opnemen: marieke@vanmarieke.nl 
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