
Logcabin-kip  Niveau

• Extra patroon / maart 2020  

Deze leuke log cabin kip kan decoratief gebruikt 
worden, maar ook als speldenkussen.

Benodigdheden: 
• Een logcabin-kip-pakketje a €7,95 met stof, 

rasterquick en vulling
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Stap 1
We maken twee traditionele log ca-
bin blokken. Als midden nemen we 
een stukje stof van 4 x 4 cm en de 
stroken zijn 2 cm breed. We maken 
blokken van 16 x 16 cm en gebrui-
ken dus aan beide kanten van het 
midden (haardvuur) 3 verschillen-
de sto� en (afb. 1).

Stap 2
Maak van een vierkant lapje rode stof van 4 x 4 cm de snavel 
(X). Vouw het diagonaal 2 x door en leg het neer op het log 
cabin blok (afb. 2a)

Voor de kam nemen we 2 lapjes van 5 x 5 cm. Deze vouwen 
we met de verkeerde kanten op elkaar dubbel in de lengte 
en leggen het ook op het logcabin blok met de open kant 
naar binnen zoals op afbeelding 2b.

Stap 3
We leggen nu de twee log cabin 
blokken met de goede kanten 
op elkaar en stikken de twee 
kanten van snavel en kam door. 
Leg de blokken zo neer dat de 
gestikte kanten links en boven 
zijn. Dan stikken we van de on-
derkant alleen een klein stukje 
rechts en links zodat er een ope-
ning overblijft om te keren.

Stap 4
Voor het staartje nemen we een lapje van 5 x 5 cm en 
vouwen die ook weer 2 x diagonaal door (2a). 
We pakken nu de logcabin blokken 
op, trekken de blokken van elkaar, 
pakken de boven- en ondernaad vast 
en leggen die op elkaar (afb. 3a). Leg 
daartussen de gevouwen staart en 
naai deze naad dicht (afb. 3b).

Stap 5
Keer de blokken door de ope-
ning om, vul de kip en naai de 
bodem met de hand dicht.

Stap 6
Naai de kraaloogjes vast en knip 
de kam in.  Veel plezier van deze 
logcabin-kip!
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