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Welkom in de magische wereld van Belle en Boo, een idyllische plek waar de kinderen en dieren 
uit de tekenpen van illustrator Mandy Sutcliffe gezellig samenleven. Ook u kunt de wereld van 
Belle en Boo binnengaan door de 25 projecten uit dit boek, die u voor uw kinderen kunt maken. 
Zo haalt u haar unieke warmte, onschuld en avontuur in huis. Met een beetje fantasie en de 
fantastische Piratenspeeltent op bladzijde 116-119 wordt de keukentafel een machtig zeilschip, het 
hoofdkwartier voor een zoektocht naar de verborgen schat. Het Veldbloemenpicknickkleed op 
bladzijde 104-107 verandert in een toverkleed waarmee de kamer omgetoverd wordt in een veld 
vol bloemen. Belles speelhuisje op bladzijde 42-45 is gebaseerd op haar boomhut – een dromerige 
plek, en ideaal om lekker in te tekenen en te kleuren en te dagdromen met Boo en andere vriendjes. 
Zoiets kun je altijd samen doen.

Naast haar vertrouwde vriendje Boo heeft Belle nog vele andere speelgoed- en dierenvriendjes. Met 
behulp van de instructies op bladzijde 32-37 brengt u uw eigen konijnenvriendje tot leven met het 
maken van een superzachte Boo-knuffel. Of maak de Trekolifant, een schattige miniatuurolifant die 
uw kleine nooit zal vergeten. Deze vindt u op bladzijde 88-93. Dit speciale speelgoed zal zeker een 
belangrijke plek krijgen in het leven van uw kind – zelfs als het volwassen is.

De Patchworksprei op bladzijde 110-113 is nog zo’n bijzonder familiestuk. Ideaal om te klein 
geworden kleertjes in te verwerken zoals baby’s eerste jurk, of restjes stof die een speciale betekenis 
hebben. Betrek uw kind erbij als u dit project maakt: het kan dan zelf de stoffen en kleuren kiezen 
en zelfs de lapjes tellen.



Voor die gezellige bakdagen waarin u samen met uw kleine bakker lekkere dingen maakt, kunt 
u het Kleine chef-schort maken van bladzijde 18-21. Of ga buiten, in het park of in het bos, 
een wandeling maken om gevallen bladeren te verzamelen. Kijk vervolgens van wat voor soort 
bomen ze komen en gebruik ze als bladsjablonen voor de Boswandelingslinger op bladzijde 24-
27. Uw kleine knutselaar kan dan helpen door simpele vilten vormen uit te knippen: het perfecte 
startproject voor uw kind.

U hoeft geen ervaren naaister te zijn om de projecten uit dit boek te maken. Bij sommige ideeën 
komt niet meer kijken dan wat knippen en plakken. Dus ook als u nog nooit naald en draad ter 
hand hebt genomen, kunt u nog steeds het kleurrijke Heteluchtballonnen-mobile op bladzijde 39-40 
maken of de Knoopplaatjes op bladzijde 12-13 en de Vlieger-beloningskaart op bladzijde 82-83. 
Maar als u nieuwe naaivaardigheden wilt leren of uw kennis wilt opfrissen: op bladzijde 120-123 
staan de volledige instructies voor de technieken die in de projecten worden gebruikt.

De betoverende en inspirerende projecten in dit boek zijn hartverwarmend en u kunt er voor uzelf 
en uw kind een magische wereld mee scheppen. Zo creëert u iets dat veel waardevoller is dan u ooit 
had durven hopen – een schat aan dierbare herinneringen die u altijd bij u zult dragen.

Liefs,
Belle & Boo x



In dit gedeelte vindt u diverse leuke projecten 
die u voor uw kindje kunt maken. De projecten 
zijn geïnspireerd op de schattige, nostalgische 
wereld van Belle & Boo. De collectie omvat 
25 unieke items, waaronder prachtig huisraad 
en stijlvolle accessoires, avontuurlijk speelgoed 
en fantasievolle speelplekjes. Creëer blijvende 
herinneringen voor u en uw kinderen met deze 
betoverende selectie creatieve knutselprojecten.

projecten

Betoverende 
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EEN VLAGGETJE STIKKEN
1 Gebruik een sjabloon van bladzijde 126 
en knip twee vlaggetjes uit van de restjes 
katoen, leg die op elkaar met de goede kant 
naar binnen en speld ze vast.

Boswandelingslinger

Restjes katoen in 
verschillenden kleuren en 
prints

Hobbyvilt in verschillende 
kleuren groen

Vliesofi x
Wolvilt (zie de instructies voor 

de Boo-knuffel voor het 
maken van wolvilt) in licht- 
en donkerbruin 

Bijpassend naaigaren
Gekleurde draad of wol
Veiligheidsknuffelvulling
Stuk biaisband van 12 mm 

breed
Basis naaigerei
Sjablonen: Vlaggetjes, 

bladeren en eikeltjes (zie 
bladzijde 126)

Dit hebt u nodig

1

2 Naai de twee langere kanten van de drie-
hoek met de naaimachine op elkaar, met een 
zoom van 6 mm breed. Knip een driehoekje 
af van de drie punten van de driehoek, op 
ongeveer 2 mm van de naad. Daardoor 
krijgt het vlaggetje een mooi puntje aan de 
goede kant van de stof.

3 Keer de vlaggetjes met de goede kant naar 
buiten. Duw elke punt aan met een potlood 
en druk de naden licht aan. Knip de stukken 
stof af die uit de open bovenkant piepen.

2

3

Om de bladeren te maken kunt u de 
sjablonen op bladzijde 126 gebruiken 
of neemt uw kleine mee uit wandelen 
in het park of het bos om een paar 
gevallen bladeren te verzamelen. Leg 
ze meteen in een zwaar boek om ze 
plat te drukken en kopieer ze daarna 
of volg de omtrek met een potlood om 
uw eigen sjablonen te maken.
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Uitknippen
Kopieer de sjablonen op bladzijde 129-129 
om uw eigen patroonpapier te maken. 

van het bruingrijze wolvilt
2 zijkanten kop, 1 gespiegeld
1 kop-tussenstuk
2 oren, 1 gespiegeld
2 lijfjes, 1 gespiegeld 
4 voorpoten, 2 gespiegeld
4 achterpoten, 2 gespiegeld
2 zolen

van het crèmekleurige wolvilt
2 snuiten voor de zijkant, 
1 gespiegeld
1 snuit voor de bovenkant
2 ogen, 1 gespiegeld
1 buikje

van het roze wolvilt
2 binnenkanten van oren, 
1 gespiegeld
1 neusje

van het witte nepbont
1 staartje

Markeer de positie voor de twee veiligheids-
oogjes en prik er daarna gaatjes voor op de 
zijpanden van de kop en de ogen. Doe het-
zelfde voor de vier scharnieren op beide lijf-
jes en op twee van de voorpoten en op twee 
van de achterpoten.

Boo

50 x 50 cm bruingrijs wolvilt
15 x 25 cm crèmekleurig 

wolvilt
10 x 15 cm roze wolvilt of 

hobbyvilt
5 x 5 cm wit nepbont
2 zwarte veiligheidsoogjes van 

1 cm in doorsnee
2 pijpenragers van 20 cm lang
Bijpassend naaigaren 
Donkerbruin katoenen 

borduurgaren
Zwart knoopsgatengaren of 

dun katoengaren
Veiligheidsknuffelvulling
4 plastic speelgoedscharnieren 

met 2 cm in doorsnee
Kleine tapijtnaald
Basis naaigerei
Sjablonen: Boo (zie bladzijde 

127-129)

Dit hebt u nodig

Boo is gemaakt van een oude trui van 
100% wol. Was het oude breisel op de 
hoogste temperatuur zodat het verandert 
in een viltstof die niet uiteen valt. Kniphulp
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1 Gebruik de sjablonen op bladzijde 130 en 
trek de ballonvormen over op het gekleurde 
papier. Knip deze vervolgens uit. Voor elke 
ballon moet u 10 tot 12 identieke vormen 
uitknippen. Vouw elke vorm in de lengte 
dubbel.

2 Gebruik de sjablonen om de wolken op 
wit papier en de vogels op blauw papier 
over te trekken. Knip ze vervolgens uit. 
Knip twee dezelfde vormen voor de voor- 
en achterkant uit voor deze platte voorwer-
pen. Om ze in elkaar te zetten lijmt u een 
draadje tussen twee dezelfde vormen en 
lijmt u ze op elkaar vast.

3 Om de driedimensionale heteluchtbal-
lonnen in elkaar te zetten, plakt u twee bij 
elkaar passende vormen aan elkaar vast 
door de rechterhelft van de ene op de lin-
kerhelft van de andere te plakken. Zorg dat 
de randen precies op elkaar liggen. Plak de 
vormen zo steeds op elkaar en voeg, voor 

dat u de laatste twee vormen vastplakt, een 
draad toe om hem op te hangen en plak 
deze vast zodat hij op zijn plek blijft zitten.

4 Knip een dunne strook uit het gekleurde 
papier. Wikkel deze om de onderkant van 
de ballon en zet hem vast zodat de ballon 
zijn vorm behoudt.

5 Lijm de twee- en driedimensionale voor-
werpen vast aan stukjes draad, waarbij er 
25 cm draad los moet hangen bij het uit-
einde. 

6 Als alle voorwerpen aan de draden zijn 
vastgemaakt, bindt u ze met een dub-
bele knoop vast aan de borduurring. Zorg 
ervoor dat de items gelijk verdeeld zijn 
zodat de ring recht zal hangen. 

7 Gebruik een draad of lint om uw mobile 
mee op te hangen.

Heteluchtballonnen-mobile

Houten borduurring van
25 cm doorsnede (alleen de 
binnenring)

Zes stukken doorzichtig draad of 
vislijn van 50 cm

A4-papier van zware kwaliteit 
(240 gms.) in verschillende 
kleuren

Schaar of een hobbymes
Lijmstick of dubbelzijdig 

plakband
Sjablonen: Heteluchtballon, 

wolken en vogels (zie bladzijde 
130)

Dit hebt u nodig

1

3
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Uitknippen
van wit katoen

Twee rechthoeken van elk
135 x 68 cm (voor het dak)

van rood katoen
Twee rechthoeken van 136 x 160 cm
(voor de voor- en achterkant van het 
huis)
Een strook van 35 x 8 cm (voor het 
deurraam)
Een strook van 30 x 8 cm (voor het 
deurraam)
Twee stroken van elk 35 x 10 cm 
(voor de zijkanten van het deurraam)
Een strook van 43 x 10 cm (voor de 
bovenkant van de deur)
Een rechthoek van 45 x 35 cm (voor 
de onderkant van de deur)

van zwart katoen
Twee vierkanten van 35 x 35 cm 
(voor de ramen)
Een rechthoek van 30 x 35 cm (voor 
het deurraam)

van blauw katoen met stipjes
Vier rechthoeken van 15 x 35 cm 
(voor de gordijntjes bij het raam)

van geel katoen
Acht stroken van elk 35 x 8 cm (voor 
de kozijnen)
Twee stroken van elk 50 x 25 cm 
(voor de raamlatei)
Twee stroken van elk 75 x 10 cm 
(voor het deurkozijn)
Een rechthoek van 55 x 25 cm (voor 
de deurlatei)

van lichtgeel katoen
Twee stroken van elk 15 x 35 cm 
(voor de gordijntjes bij de deur)

Belles speelhuis

140 x 140 cm wit katoen 
136 x 370 cm rood katoen 
80 x 40 cm zwart katoen 
60 x 40 cm blauw katoen met 

stippen
60 x 80 cm lila katoen 
80 x 50 cm geel katoen 
30 x 10 cm lichtgroen katoen 
60 x 30 cm middelgroen katoen 
30 x 35 cm lichtgeel katoen
Restjes roze, paars en rood katoen, 

in totaal 1 x 1 m
3,5 x 3,5 m Vliesofi x
2 x 40 cm singelband 
Vier D-ringen van elk 2 cm 
Bijpassend naaigaren
Basis naaigerei
Sjablonen: Dakpannen, raam, 

plantjes, bloemen en bladeren 
(zie bladzijde 131)

Dit hebt u nodig

Hang Belles speelhuisje over een stukje 
waslijn in de tuin en creëer zo de 
perfecte speeltent.

Lay-outhulp
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2
5

8

Het dak in elkaar zetten
1 Naai een dubbele zoom van 2 cm langs de 
onderkant van de witte dakstukken. Pers ze 
naar onderen en klap dan een beleg van
2 cm terug aan elke korte kant.

2 Trek 64 dakpannen en 16 onderste dak-
pannen over op de Vliesofi x. Knip ze daarna 
volgens de instructies van de fabrikant ruim 
uit, pers ze op de roze, paarse en rode dak-
panstoffen en knip ze daarna netjes uit. 
Knip 4 dakpannen en 1 onderste dakpan in 
de lengte doormidden.

3 Maak beide kanten van het dak op 
dezelfde manier en wissel in elke rij af met 
de kleuren. Begin vanaf de binnenste vouw 
aan de linkerkant en op 3 cm van de onder-
kant en pers er een linker dakpanhelft op. 
Maak de rij af met 7 hele pannen en een 
rechter dakpanhelft.

4 Werk de onderste rij dakpannen netjes af 
met een zigzagsteek. Voeg nu een nieuwe 
rij dakpannen toe en gebruik hiervoor acht 
hele dakpannen om de gaten op te vullen die 
ontstaan zijn door de dakpannen daaronder, 
zodat de randen bedekt worden. Ga weer 
met een zigzagsteek langs de onderkant. 
Maak zo nog twee rijen en eindig met een rij 
dakpannen langs de bovenrand.

5 Vouw de zomen van de zijkant over de 
buitenkant om de rafelranden van de dak-
pannen te verbergen. Speld vast en stik vast 
op 3 mm afstand van de vouw aan de bin-
nenkant.

6 Speld de twee kanten van het dak met de 
goede kanten op elkaar vast langs de boven-
rand van de halve dakpannen. Stik vast met 
een zoom van 2 cm breed (zie bladzijde 122) 
en pers de naad daarna open.

Het raam maken
7 Maak een zoom in de lange kant van elk 
gordijn en pers 3 plooien in elk gordijn. 
Rijg de rafelranden aan de zijkanten van 
het raam met grove steken vast en naai de 
zomen op hun plek. Pers een zoompje van 
2 cm onder allebei de lange kanten van de 
twee kozijnbalken. Stik er een op het mid-
den van het raam vast en voeg de andere 
horizontaal toe zodat er een kruis ontstaat.

8 Pers de twee stroken voor de kozijnbal-
ken in de lengte dubbel. Leg de rafelranden 
van de stroken parallel aan de rafelranden 
van de zijkanten van het raam en speld ze 
vast. Naai ze vervolgens op hun plek met 
een zoom van 1 cm. Pers de stroken naar 
buiten.

De raamlatei toevoegen
9 Pers een beleg van 1,5 cm aan elke korte 
kant van de raamlatei en vouw hem dan in 
de lengte dubbel en pers hem.

10 Trek zes blaadjes maat 3 en twee bloe-
men maat 3 over op de Vliesofi x. Pers de 
blaadjes op een lichtgroene stof en de bloe-
men op roze stof. Knip de randen bij en ver-
wijder de papieren achterkant.
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Maat
Geschikt voor leeftijden 2-4, 4-6, 6-8 jaar

Stekenproef
32 steken en 32 toeren voor 10 cm² met een 
kousensteek op naalden 3,25 mm

Afkortingen
HK hoofdkleur
CK contrasterende kleur
r recht
av averechts
mr  meerderen door vanuit de voor- 

en achterkant van dezelfde steek 
te werken

mi  minderen door twee steken samen 
te breien

stk. steken

De baret maken
Gebruik 2,75 mm breinaalden zonder kop 
en CK-wol en zet 104 (112, 118) stk. op.
Verdeel de steken gelijkelijk over vier 
naalden en brei de steken aan elkaar met 
een vijfde naald, waarbij u erop let dat ze 
niet gedraaid zijn. Ga als volgt verder:
Toer 1: *r1, av1; herhaal vanaf * tot het ein-
de van de toer. Ga verder met HK-wol en 
brei toer 1 nog 3 keer.
Mr-toer: * r2, mr in de volgende 5 stk.; her-
haal vanaf * tot aan de laatste 6 (6, 6) stk., 
mr bij volgende 6 (6, 6) stk. 180 (192, 204) 
stk.
Ga verder met een set 3,25 mm naalden.
Brei 27 (28/29) toeren. 
1e mi-toer: *r4, r2sam; herhaal vanaf * tot 
aan het einde van de toer. 150 (160, 170) stk. 
Brei 13 toeren.
2e mi-toer: * r4, r3sam, r3; herhaal vanaf * 
tot aan het einde van de toer. 120 (128, 136) 
stk.
3e mi-toer: * r3, r3sam, r2; herhaal van * 
tot aan het einde van de ronde. 90 (96, 102) 
stk.
4e mi-toer: * r2, r3sam, r1; herhaal van * 
tot aan het einde van de ronde. 60 (64, 68) 
stk.
5e mi-toer: * r1, r3sam; herhaal van * tot 
aan het einde van de ronde. 30 (32, 34) stk.
6e mi-toer: * r2sam; herhaal van * tot aan 
het einde van de ronde. 15 (16, 17) stk.
Knip de wol ruim af zodat er een stuk draad 
loshangt.
Trek de wol aan zodat de steken dicht op 
elkaar gaan staan en maak het uiteinde 
van de draad goed vast aan de binnenkant 
van de muts.

Pomponbaret

Vierdraads wol of een wolmix, 
zoals Debbie Bliss Baby 
Cashmerino 

HK 1 x 50 g bol zeegroen
CK 1 x 50 g bol ecru
Vijf breinaalden 2,75 mm en 

vijf naalden 3,25 mm, zonder 
kop

Tapijtnaald
Karton
Schaar

Dit hebt u nodig
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De mat omzomen
1 Pers en naai een zoom van 15 mm rond 
alle vier de randen van de bruine stof.

Hinkelmat

145 x 95 cm bruin meubelkatoen
Pen en liniaal
A4-formaat karton
Krijtje
Lijmstift
Een rol crèmekleurige biaisband van 

2 cm breed
Bijpassend naaigaren
50 x 30 cm Vliesofi x 
Restjes effen katoenstof (voor de 

nummers)
Basis naaigerei
Sjabloon: Nummers (zie bladzijde 

132)

Dit hebt u nodig 3 Vouw de mat in de lengte dubbel om het 
midden te zoeken en pers hem lichtjes. Leg 
de A4-tegelsjabloon horizontaal, 8 cm onder 
de korte kant zodat de middenlijn van de 
kaart op de vouw ligt. Volg de rand van de 
kaart met een krijtje.

1

4 Verplaats de sjabloon naar beneden en 
naar links op de krijtlijn zodat de midden-
lijn van de kaart op de linker rand van de 
krijttekening erboven ligt. Volg de omtrek 
van de kaart nogmaals en verplaats hem dan 
naar rechts, zodat de middellijn van de kaart 
op de rechterrand van de eerste rechthoek 
ligt. Volg de omtrek van de kaart nogmaals.

3

Veiligheid voorop: Zorg dat u deze mat 
op een ondergrond legt waarop ze niet 
kan verschuiven. Gebruik ze buiten of 
op een tapijt, maar niet op een houten 
vloer; uw kind kan dan uitglijden.

Het hinkelpad maken
2 Teken twee lijnen kruiselings over het 
karton om het in vieren te delen. Dit is uw 
sjabloon bij het tekenen van de acht recht-
hoeken.
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7

10

65 Gebruik de lay-outhulp hieronder en 
teken nog vijf rechthoeken om het pad af te 
maken.

DE BIAISBAND TOEVOEGEN
6 Gebruik een lijmstift om de biaisband op 
zijn plek te plakken voordat u het gaat stik-
ken. Knip acht horizontale stukken af en 
plak ze vast op de krijtlijnen langs de tegels 
3, 4, 5, 6 en 7.

7 Leg nu een stuk band om de bovenkant 
en zijkanten van tegel 8. Begin onder aan 
een kant van de tegel en werk naar boven 
toe, over de bovenkant heen en weer langs 
de andere kant terug. Vouw de band in elke 
bocht in een hoek van 45 graden, zo krijgt u 
een nette rand. Omlijst de tegels 1en 2 met 
een enkel stuk band en gebruik daarvoor 
dezelfde methode als boven omschreven. 
Begin aan een kant. Plak de zijkanten van 
de tegels 1 en 2 en de onderkant van tegel
1 erop.

8 Knip een stuk band af dat over de vier lan-
gere horizontale lijnen past en plak het over 
de krijtmarkering en de rafelranden van de 
andere stukken band heen. Knip een nieuw 
stuk af voor de korte horizontale lijn die de 
scheiding vormt tussen de tegels 1 en 2.

9 Gebruik bijpassend crèmekleurig naaiga-
ren en stik elk stuk band vast met een zig-
zagsteek van 3 mm breed.

De nummers maken
10 Trek de acht nummersjablonen van blad-
zijde 132 over op de papieren kant van de 
Vliesofi x. Knip ze uit en strijk ze elk volgens 
de instructies van de fabrikant op verschil-
lende kleuren stof. Knip ze netjes langs de 
lijnen uit.

11 Verwijder de papieren achterkant van de 
Vliesofi x en plak de nummers op de juiste 
rechthoeken: pak de lay-outhulp erbij en 
controleer goed of ze allemaal op de juiste 
plek liggen. Ga met een zigzagsteek over de 
randen van elk nummer en gebruik hiervoor 
een garen dat past bij de kleur van het num-
mer.

Lay-outhulp
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Uitknippen
uit poplin katoen in ‘Ava & haar 

vriendjes’-print
Twee rechthoeken van 35 x 47 cm
(voor de buitenkant)

uit crèmekleurige katoen
Twee rechthoeken van 35 x 47 cm
(voor de voering)

Zomen
Het beleg is overal 1 cm breed.

Ballettas

80 x 50 cm poplin katoen in 
‘Ava & haar vriendjes’-print 

80 x 50 cm crèmekleurige 
katoen 

Twee stukken band of lint,
2,5 cm breed en 4 cm lang

Twee D-ringen van elk 2,5 cm
Een stuk band of lint, 15 mm 

breed en 2,5 m lang
Veiligheidsspeld of elastiek-

doorhaler
Bijpassend naaigaren
Basis naaigerei

Dit hebt u nodig

Kies naaigaren dat past bij uw 
hoofdstof: wij hebben een contrasterende 
kleur gekozen zodat de zoom goed te 
zien is op de foto’s.

De d-ringen vastzetten
1 Haal een stuk van de band van 2,5 cm 
breed door een D-ring en naai de twee uit-
einden met grove steken samen. Leg de 
rafelranden precies op elkaar en naai de 
band op de hoek rechtsonder op een van de 
stukken voor de buitenkant, 2 cm boven de 
onderste rand en met een zoom van 6 mm 
breed. Naai het andere stuk band en de ring 
aan de parallelle hoek aan de onderkant.

De stiklijnen markeren
2 Vouw en pers een beleg van 10 cm breed 
naar binnen langs de bovenrand van beide 
lappen voor de buitenkant. Vouw beide 
stukken terug en vouw en pers een beleg 
van 7,5 cm breed. Nu hebt u twee vouwen, 
één van 10 cm vanaf de bovenkant en één 
van 7,5 cm vanaf de bovenkant. Deze twee 
vouwen vormen de leidraad bij het stikken 
van het koordkanaal.
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