
 

 
 

 

Instructie voor het maken van een sok-handpop 

 Dit heb je nodig: 

 een sok 
 een stuk vilt 
 (voor sokken in maat 37 ca. 16x7 cm) 
 naald en draad 
 (kop)spelden 
 een haaknaald en restjes wol 
 een schaar 
 knopen voor de ogen (of een stukje vilt) 

 

 

En zo werkt het 

(Fotos staan op de volgende pagina) 

 

Stap 1: De mond 

Rond met een schaar de hoeken van het lapje vilt af. Vouw de strook in het midden en naai de knik 
met een fijne naad vast. Open de strook en speld hem in het midden van de voetzool van de sok vast. 
(De naad-zijde ligt daarbij tegen de sok aan). Naai de viltstrook rondom met kleine steken vast.  

(Foto 2) 

Tip: Plaats een stuk karton in de sok om te voorkomen dat de naald doorprikt. 

 

Stap 2: De ogen 

Twee (kop)spelden markeren de punten waar de knopen voor de ogen moeten worden bevestigd. 
Voor kleinere kinderen kunnen de ogen ook erop geborduurd worden of kun je vilt-oogjes opnaaien. 
(Foto 3) 

 

Stap 3: Het haar 

Wikkel de wol rond een stuk stevig karton of een klein blikje. (Eén omslag is 2 maal de haarlengte). 
Knip de wol aan één kant door.  

Bevestig het haar als volgt, ongeveer 2 cm boven de ogen: vouw de wollen draden dubbel. Steek de 
haaknaald in een lus van de sok en trek de woldraad met de knik door de lus. Haal beide uiteinden 
van de draad met de haaknaald door de lus en haal aan. (Foto 4) Bevestig op deze manier zoveel 
draden als de handpop haar zou moeten hebben. Tot slot krijgt de handpop een mooi kapsel. Neem 
de wollen haren tussen de wijs- en middelvinger en knip het haar op één lengte af. 

De handpop is klaar en het poppenspel kann beginnen. Veel plezier  

 

 



 

 
 

 

 

 

 


