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Gebruikte materialen: 
- Poppensetje n° 235 (met witte handen). 
- Brede goudkleurige decoratie. 
- Smalle goudkleurige decoratie (gouden picot). 
- Goudkleurig metalen strikje voor decoratie van het hoedje. 
- Ivoorkleurige zijde voor het pakje. 
- Geplooide viscose voor het haar. 
- Rode rijnsteentjes.  
- Veertjes voor de hoed. 
- Witte batist voor het onderbroekje en de onderrok. 
- Pijpenragers. 
- Karton voor de basis van het hoedje. 
- Zeer fijn gouden kettinkje. 
- Witte bloempjes. 
- Stukje witte boa  of imitatie pels. 
 
Gebruikte werktuigen: 
- Lijmspuit. 
- Pincet. 
- Klein schaartje met scherpe punten. 
- Secondelijm (vb. Sec 20). 
- Witte lijm (vb. Aleene’s Tacky-glue). 
- Textielversteviger (vb. Stiffen-Stuff). 
- Naald en draad in een kleur, die bij de stof past. 
- Poppenstaander. 
 
Lijmspuit, secondelijm, witte lijm en textielversteviger zijn te 
verkrijgen bij Fashion Dolls in Miniature. 
 
**OPMERKING**: Kleurenvariaties van gebruikte materialen zoals de 
stof, zijden lint en accessoires kunnen variëren naargelang de 
beschikbaarheid. 
Patronen blijven dezelfde. 
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Werkwijze: 
1. Opbouw van het popje: Zet het popje ineen (zie de 

techniek achteraan in dit boekje). Om de onderdelen 
van de pop aan elkaar te kleven, gebruik je best een 
mengeling van Tacky-glue (witte lijm) en “Sec 20” 
(secondelijm).  
Knip de pijpenragers voor de armen op de juiste lengte, 
lijm de pijpenrager in de armholte maar bevestig de 
handen nog NIET aan de pijpenragers. 
Om de mouwen gemakkelijker te kunnen aantrekken kan 
je de handjes beter achteraf aanlijmen. 

 
2. Schoenen: Benen en schoenen zijn al gemaakt in wit 

porselein.  Schilder de schoentjes volledig met zwarte 
acrylverf of Humbrolverf. Als je acrylverf gebruikt, 
kan je best de verf beschermen met transparante 
acryllak of transparante nagellak. Laat alles goed 
drogen. 

 
**HINT**: Wanneer je Humbrolverf (= verf voor model-
bouw van auto’s en vliegtuigen) gebruikt, is het niet nodig 
om de schoenen nog een extra laagje nagellak te geven. 
 
3. Onderbroek: Knip volgens het patroon de onderbroek 

uit de  witte batist of fijn wit katoen. Plooi de zoom om 
en kleef vast. Kleef kant vast onderaan de zoom.  

 
Nu naai je de zijnaad met fijne steekjes dicht. 
Draai de twee broekspijpen om en schuif ze over de 
beentjes van de pop. Kleef de onderbroek vast met een 
beetje lijm juist onder de taille. 
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**EXTRA**: Rimpel de pijpjes van het broekje ter hoogte 
van de kant en werk af met een strikje of roosje in een 
kleur naar keuze.  
 
4. Onderrok: Knip volgens het patroon de onderrok uit de 

witte batist of fijn wit katoen.  Knip nu een rechthoek 
van 21 cm. x 1,5 cm.  Zet één lange kant af met de 
smalle kant. Aan de andere lange kant trek je een 
rimpeldraad, trek deze draad aan en zet de gerimpelde 
strook aan de onderrok.  
Naai de achternaad. Rijg een rimpeldraad in de taille, 
doe de onderrok aan, trek de rimpeldraad aan en zet 
deze vast juist ONDER de taille.    

 
5. Rok: De rok bestaat uit 2  lagen. Eén lange rok en dan 

een kortere rok erboven. 
Beide rokdelen worden versierd met open gewerkt 
decoratie. 
Knip beide patronen uit de ivoorkleurige zijde. 

Kleef hier vast 
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We beginnen eerst met het lange deel:  Dit is een 
rechthoek. 
Lijm de zoom heel smal naar de goede kant.   
Kleef de goudkleurige picot over de niet afgewerkte 
kant (aan de goede kant van de rok). 
 
Leg nu op je werkvlak een stuk plastiek. Daarop leg je 
een op maat gesneden open gouden decoratie.  Lijm de 
verkeerde kant in en plak die op je rokdeel juist boven 
de goudkleurige picot. Druk stevig aan en laat alles goed 
drogen. Zorg ervoor dat alles goed vastkleeft, anders 
breng je voorzichtig nog een beetje lijm aan waar het 
nodig is. 
 
Plooi dit rokdeel in de grootste plooimat. Zie techniek 
op de volgende bladzijde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**HINT**: Leg het stukje stof op de plooimat, verstuif 
het met water, duw het in de plooien met een plastiek 
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kaartje en laat goed drogen. (Ik gebruik 2 plastieken 
kaartjes).  Je houd je laatste plooi vast met één kaartje 
terwijl je een ander plooitje maakt met het ander kaartje). 
Je kan het laten drogen gedurende de nacht of het 
droogproces versnellen met een haardroger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naai de achternaad met fijne steekjes dicht. 

 
Trek de rok aan en zet de rok (lange deel) vast JUIST 
ONDER de taille van de onderrok.  Zo vermijd je dat er 
een teveel aan stof in de taille zit.   

 
Neem nu het korte rokdeel: 
Herhaal de manier van werken zoals bij het lange deel. 
Zet dit rokdeel WEL vast in de taille. 
Maak vouwen door hier en daar te knijpen zodat het 
niet te stijf wordt en een beetje beweging erin komt. 
Bestuif het geheel met de textielversteviger. 
 
Laat alles goed drogen.  
Je kan het droogproces versnellen door een haardroger 
te gebruiken. 

Stof 

Plastieken kaartjes 
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6. Het jasje: Verstevig het stukje stof met bijgeleverde 

plakvlieseline.  De ruwe kant strijk je tegen de stof. 
Knip je patroondelen (voorste (2x) en rug (1x)) voor het 
jasje uit de verstevigde ivoorkleurige zijde. 
 
Vouw de halslijn van de beide delen naar binnen en lijm 
vast. 
Naai de voorpanden en de rug aan elkaar ter hoogte van 
de schoudernaden. Strijk de naad goed open. 
 
Voor de maat trek je eventjes het jasje aan. Indien 
nodig kan je de aanpassingen nu aanbrengen. 
Naai nu de zijnaden dicht. 

 
7. De kraag: Knip de kraag volgens het patroon. Lijm de 

kraag aan één kant, vouw dubbel en lijm rond de hals. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Sluiting middenvoor:  Lijm middenvoor van het jasje aan 

één kant naar binnen (afgewerkte kant).   
 
 
 
 
**OPGELET**: Hou er rekening mee dat je een vrouwen-
sluiting (rechts over links) maakt. 

Kraag 
Vouw kraag dubbel en lijm 
rond de hals 
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Plooi de zomen naar binnen en lijm vast. 

 
Trek nu het jasje aan en lijm de afgewerkte kant 
(middenvoor) vast op de niet-afgewerkte kant. De 
sluiting van het jasje moet juist in het midden vallen. 

 
9. Mouwen: Knip volgens het patroon de mouwen (2x) uit 

de ivoorkleurige zijde. 
Doe de handjes aan de pijpenragers (lijm ze nog NIET 
vast).  Neem nu de maat voor de mouwen en sla de zoom 
naar binnen. Leg de handjes terug weg.    
 
Voor de mouwen werken we op de volgende manier: 

- Trek een rimpeldraad aan de kop van de mouw. 
- Naai of lijm de lange zijnaad. 
- Draai de mouw om. 
- Trek de mouwen over de pijpenragers. 
- Trek de rimpeldraad bovenaan een beetje aan 

zodat de mouw ongeveer past. Neem je pincet en 
sla de niet-afgewerkte kant aan de bovenkant 
van de mouw naar binnen. 

- Naai nu de mouw voorzichtig aan het jasje, 
beginnend aan de onderkant van de mouw.   
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**EXTRA TIP**: Je kan de mouw ook op een andere manier 
afwerken. Breng een fijn streepje lijm aan rondom de 
mouwinzet van het jasje (schouderlijn op voorhand 
aanduiden). Duw nu de mouw op zijn plaats.   

 
Lijm nu de handjes aan de pijpenragers. Gebruik 
hiervoor ook een mengeling van witte lijm en seconde-
lijm. 
De onderkant van de mouwen wordt afgewerkt met 
witte boa of imitatie pels. 

 
10. Afwerking jasje: Neem een stukje decoratie (dezelfde 

die we gebruikt hebben voor de rok) en lijm die vooraan 
op het jasje. 
Werk de taille af met een gouden stukje picot. 
Lijm het kettinkje vast op zijn plaats.   
Kleef uiteindelijk de rode steentjes op het kraagje. 
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11. Haar: Dit kort kopje word gemaakt door een stukje 

gegolfd haar op het hoofdje te lijmen. 
Breng lijm aan over heel het hoofdje. Leg het haar op 
het hoofdje en duw het voorzichtig aan zodat de 
plooitjes behouden blijven.  
Achteraan brengen we het haar bijeen en kleven het 
vast. Zorg ervoor dat het hoofdje volledig met haar 
bedekt is. 
 
Meer informatie over de aanmaak van een  kapsel vind 
je in het ‘How-to’-boekje “Kapsels verzorgen op schaal 
1:12”. 

 
12. Hoed: het hoedje bestaat uit twee delen: De opstaande 

rand en het ronde deel.  
Voor beide delen hebben we twee patronen: Eén voor 
het karton en één voor de stof. 

 
- Opstaande rand: Knip het patroon voor de 

opstaande rand  uit het karton en uit de stof (zie 
patronen). 
Lijm het karton op de stof en kleef het teveel aan 
stof rond het karton (dit doe we alleen bij de 
opstaande rand).  Sluit de achternaad door één kant 
naar binnen te plooien en de andere kant eronder te 
lijmen. Laat alles goed drogen. 
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- Ronde deel:  Knip het patroon voor het ronde deel 

uit het karton en uit de stof. Kleef het karton op de  
stof. Deze maal wordt de stof niet rond het karton 
gelijmd.   
Knip wel de stof in op de aangeduide plaatsen (zie 
patroon).  
Lijm de opstaande rand in langs de binnenkant en 
lijm voorzichtig het ronde gedeelte vast in de 
opstaande rand. 

 
Decoreer nu naar hartelust en naar eigen wens het 
hoedje met veertjes, bloempjes en steentjes. 
 
Plaats het hoedje op het hoofdje van het popje. 
Wanneer je tevreden bent met de stand van het hoedje, 
lijm je hem vast. 
 
Meer informatie over het maken van hoedjes, vind je in 
het ‘How to’-boekje: “De kunst om hoedjes te maken”. 
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13. Valiesje: 

Materiaal: 
- Patroon achteraan in het boekje. 
- Stanleymes of afbreekmes. 
- Gouden stift. 
- 2 messingringetjes 5mm. 
- Gouden accessoires voor sluiting. 
 
Werkwijze: 
Achteraan in het boekje vind je de tekeningen (gedrukt 
op stevig papier) die je kan gebruiken om het valiesje in 
mekaar te knutselen. 
 
• Basis onderkant en basis deksel: 

Knip of snijd de beide tekeningen volledig uit en 
ril de lijnen. Zet de zijkanten van de onderkant en 
het deksel 90° omhoog, zodat een mooi rechte 
hoek ontstaat. Kleef vast. Rond deze basis kleven 
we de bekleding. 

 
• De bekleding: 

Knip of snijd nu de bekleding van de valies uit en ril 
de lijnen. Kleef de bekleding rond het deksel en de 
onderkant (zie tekening 1 op de volgende bladzijde).  
 
Wanneer de twee delen klaar zijn kleef je ze op 
elkaar (zie tekening 2 op de volgende bladzijde). 
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• De scharnier: 
Knip of snijd het strookje voor de scharnier uit het 
papier en kleef dit op de overgang tussen onderkant 
en deksel. 

 
• De riemen: 

Knip of snijd nu de strookjes voor de riemen uit. 
Kleef de twee riemen om het valiesje telkens 
ongeveer 1cm. van de zijkant.  
Lijm over de riemen op onderkant en deksel een 
klein strookje bruin papier en suggereer met de 
gouden stift de nageltjes. 

Tekening 1 

Deksel 

Onderkant 

Kleef deze twee 
delen op elkaar 

Tekening 2 
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De overschot van de riemen kan je gebruiken om het 
handvat vast te kleven (zie werkwijze handvat). 
 

• Het handvat: 
Knip of snijd de delen van het handvat uit. Maak het 
handvat zoals aangegeven op de tekening: draai het 
papier verschillende keren rond tussen de ringen om  
op die wijze een stevig handvat te verkrijgen. 
Kleef het handvat vast op het valiesje: steek de 
twee kleine strookjes door de ringen en lijm ze op 
het valiesje.  
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• De hoekjes: 

Als afwerking knip je 8 rondjes uit en knip ze in tot 
in het midden, niet verder (zie tekening). Vouw 
deze rondjes met wat lijm om elke hoek van de 
koffer. 
 

 
 
  
 
 

• De sluiting: 
Kleef de gouden accessoires voor de sluiting op het 
valiesje. 

 
Tezamen met mijn team wens ik jullie veel succes met 
“Tatyana”. 

Knip in tot in 
het midden 
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Heb je nog vragen, contacteer ons dan op onderstaand 
adres. 
Deze handleiding dient alleen voor eigen gebruik en mag op 
geen enkele manier vermenigvuldigd of openbaar gemaakt 
worden, zonder de toelating van: 
 

Fashion Dolls in Miniature 
 Helena Reijnen 
 Tel : 00 32 3 211 00 41 
 Fax : 00 32 3 219 45 23 
 E-mail : dollsinminiature@pandora.be 

  hefoco@pandora.be 
 Website: www.dollsinminiature.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Layout en drukwerk: Idex Solutions - België Tel: + 32 03/290.03.30.
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Een popje met halve armen en benen  in elkaar zetten. 
 
- Drie pijpenragers. 
- Elastische windels. 
- Witte lijm vb. Aleene’s Tacky-glue. 
- Secondelijm.  
 
 
 
Vlecht twee pijpenragers door elkaar en 
vouw ze in de helft. Steek elk uiteinde in de opening van 
een been. Vooraf heb je een druppel Tacky-glue en een 
druppel secondelijm in elke beenholte gedaan. Laat alles 
even drogen. Breng op de pijpenrager, op een afstand van 
14 cm., een merkteken aan en buig op dit teken de 
overschot van de pijpenragers naar beneden. Schuif nu de 
torso over het omgebogen uiteinde van de pijpenragers en 
meet nog eens na of de grootte van je pop goed is. De 
grootte van het popje is voor een vrouw ± 13.5 cm. à 14 cm. 
en voor een man ± 15 cm. 
Als je tevreden bent met het geheel kun je de pop 
definitief in elkaar zetten. Haal het poppenhoofd van de 
pijpenragers. Doe in de borstholte een druppel Tacky-glue 
en voeg een druppeltje secondelijm toe voor extra 
stevigheid. Schuif het hoofdje nu over de omgebogen kant 
van de pijpenragers.  
Trek een nieuwe pijpenrager door de schouderholte en 
bevestig een arm aan één uiteinde. Trek aan de pijpenrager  
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totdat hij op de juiste plaats zit. Knip de andere kant zo af 
dat de twee armen tot op dijhoogte komen. Lijm het 
armstuk op dezelfde manier vast. Neem een elastische 
windel en wind hem rond de pijpenragers totdat je een 
lichaamsvorm krijgt.  
 
Je kunt eventueel wattenbolletjes gebruiken om op de 
juiste plaatsen wat meer lichaamsrondingen te krijgen (vb. 
heupen, enz). Lijm het uiteinde van de windel vast. 
 
Basisbeginselen voor haaropmaak. 
Smeer lijm over het gehele hoofd van de pop vanaf de basis 
van de haarlijn. Volg het diagram om het haar zachtjes op 
te maken en te splitsen aan de top. Krullen worden gemaakt 
door het haar rond breinaalden (maat 00) of een T-pen te 
winden. Het haar na winding benevelen en laten drogen. 
Voor speciale technieken bieden wij u de folder “Kapsels 
verzorgen op schaal 1:12” aan. Dat bestaat in een pakket, 
kompleet met krulspelden, plooimat voor golvend haar, 3 
zakjes haar en folder. 
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 Bekleding voor de onderkant 

Bekleding voor het deksel 

Riemen 
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Basis voor de onderkant 

Basis voor de bovenkant 

Scharnier 

Hoeken 

Strookje voor het handvat 


