
 

Sokkenhaas
We naaien van een oude sok een haas (of konijn)
Schattige knuffelbare konijntjes of hazen maken we van sokken. We naaien ze zelf.

Duratie : 60 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• sokken, niet al te lang (tip: koop ze bij bijv. de Action)
• vulling
• dikke stompe naald
• borduurgaren
• zwarte lap vilt
• garen (voor de pompom)
• schaar
• lijmpistool
• elastiek (kleine haarelastiekjes zijn ideaal)
• spelden

Stap 1
Maak je sok plat zodat de hak plat op de bodem ligt. Knip een lijn in het bovenste gesloten uiteinde, ongeveer hoe 
lang je wilt dat je konijnenoren worden. Maak een klein bochtje en knip zodoende een soort driehoekje uit. Korte 
oortjes voor konijnen en wat langere oren als je liever een haas wilt.

 



 

Stap 2
Speld nu rondom de oren af, circa een halve centimeter van de rand bevestig je de spelden. Zie foto's.

Stap 3
Neem nu je borduurgaren in welke kleur je zelf wilt en rijg de naald door de naald en daarna door de sok. Je hebt 
niet een heel lange draad nodig want je hoeft allen de oren dicht te stikken.

Stap 4
Vul de oren en het gezicht. Bind een elastiekje net onder het gezicht om de nek te creëren. Twee tot drie keer het 
elastiekje er omheen is wel voldoende, anders krijg je een heel mager  nekje voor het haasje of konijntje!

 



 

Stap 5
Voeg vervolgens vulling toe aan de onderkant van de sok, dit wordt dus het lichaam. Speld het uiteinde vast en 
naai dicht. Knip het overtollige deel van de sok af. 

Stap 6
Knip twee kleine zwarte cirkels voor de ogen en een kleine driehoek uit zwart vilt. Lijm dit met een lijmpistool op het 
gezicht van het konijn. Natuurlijk kun je deze ook naaien, het is alleen gemakkelijker voor kinderen om kleinere 
delen te lijmen. 

Stap 7
Maak zelf een pompom van wol en naai deze vast op de rug van het konijn. Dit is het staartje. Natuurlijk kun je ook 
een grote kant en klare pompom vastplakken met lijm.

 



 

Bron
• https://www.hellowonderful.co/post/easy-diy-sock-bunny-craft/

 


