
Uren speelplezier gegarandeerd 
met deze tent gemaakt van houten 
latten en stoere patchworkstof. 
Eenmaal gemaakt zet je deze tent 
snel op en voor de meiden kun je er 
een extra tentdoek bijmaken met 
een ander dessin. 

Werkbeschrijving - Speeltent

Werkbeschrijving

Houten frame:
Boor in elke lat een gat van 2,6 cm. op een afstand van 15 cm. vanaf de rand (hier komt straks de stok door-
heen). Boor in elke lat een gat van 0,8 cm. op een afstand van 34 cm. vanaf de rand (hier trek je straks het raffia 
koord doorheen).

Leg twee latten tegen elkaar, duw de stok door het gat. Herhaal dit met de andere latten. Knip een stuk koord af 
en haal dit door de kleine gaten (zie foto). Door middel van knopen zet je het koord vast. De lengte van het koord 
moet dusdanig zijn dat als je de latten spreidt er een afstand van 95 cm. is op de grond tussen de latten.

Tentdoek:
Stik de twee panelen aan de bovenzijde aan elkaar. Zoom de zijnaden aan weerszijden om. Werk de onderzijde 
aan weerszijden af met biaisband. 
Maak nu de striklussen: knip 4 stukken van 85 cm. van het grijs geruite biaisband en 8 stukken van 85 cm. van 
het blauw geruite biaisband. Vouw elk stuk in de lengte dubbel en stik langs de zijkant dicht en uiteinden dicht. 
Stik het midden van de de striklinten vast aan het tentdoek aan de punten en op een afstand van 31,5 cm. en op 
63 cm gemeten vanaf de punt.

Tips:
• Ter decoratie kun je nog wat grote en kleine sterren naaien die je met vrolijk bolletjesband aan de tent hangen 
(zie patroon onderaan deze pagina).
• Met de tentstokken als basis kun je met andere stof eenvoudig een ander tentdoek.
• Maak van bijpassende stof en fiberfill een matrasje voor op de bodem van de tent.
• Maak van bijpassende stof een opbergzak waarin je de tentstokken en het tentdoek netjes in kunt opruimen.
• Berg de tent op achter de bank en je haalt ‘m zo tevoorschijn als ze willen spelen.

Bekijk dit project op www.craftkitchen.nl

Wil je de benodigde materialen bekijken of kopen? Informeer naar een 
verkoopadres bij jou in de buurt. Je kunt ook zelf zoeken in onze lijst met 
verkooppunten. 

Benodigde materialen
Houten frame: 
•  4 latten van 120 x 5,5 x 2,5 cm.
•  1 stok van 170 cm. doorsnede 2,5 cm.
•  Dik raffiatouw

Tentdoek: 
•  Stof ‘Stoer’ van Restyle: 2 x een paneel
   van 95 x 140 cm. (art. 069.1126).
•  Blauw geruit biaisband voor het omzomen
   van de randen: 3 meter (art. 32.690.215).
•  Biaisband grijs geruit voor de striklussen:  
   4 x 85 cm. (art. 32.690.004).
•  Biasband blauw geruit voor de strik- 
   lussen: 8 x 85 cm. (art. 32.690.215).



Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.


