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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Deze vlaggenslinger is een adventkalender. De vlaggetjes zijn gemaakt in de prachtige kerstkleuren groen en roze. En om 
het extra feestelijk te maken zijn de vlaggetjes afgewerkt met mooi goudkleurig naaigaren. De bovenkant van elk 
vlaggetje is open zodat er een kadootje, chocolaatje of een briefje met een mooie tekst ingestopt kan worden. 
Elk vlaggetje heeft aan weerszijden een lusje. Met deze lusjes kunnen de vlaggetjes aan elkaar geregen worden door het 
ene vlaggetje met lusje en al door het lusje van een ander vlaggetje te halen. Zo kun je er zelf voor kiezen om de slinger in 
1 keer op te hangen of er elke dag een vlaggetje aan te hangen of juist vanaf te halen. Ook kunnen ze met lusjes aan een 
houten plaat/kerstboom gehangen worden. Op elk vlaggetje zou je met textielstift een cijfer kunnen schrijven om zo af 
te tellen tot kerst. Of schrijf het met een stift op de houten kraal die onder het vlaggetje hangt. De slinger is ook leuk om 
later in het jaar te gebruiken als aftelkalender voor een verjaardag. 

Nodig voor 24 vlaggetjes:
ReStyle Canvasstof 1.20 m 069.2000 kleur Groen 542 
ReStyle Hydrofiesstof 1.20 m Roze 987 069.9052
Goudkleurig naaigaren Güttermann 2 stuks bij zigzagsteek op naaimachine, 8 stuks bij locken 
24 houten kralen 18 mm groot. 043.H4340 
1 bol Durable Cosy fine Cream 2172 010.67
4.80 m band met hertjes 018.7582 kleur 087
Naaimachine 
evt lockmachine (of zigzagsteek op naaimachine gebruiken)
Spelden
Stofschaar
1 A4 papier
Meetlint of lineaal
Potlood

Je kunt ervoor kiezen om de vlaggetjes met een zigzagsteek af te werken of met de lockmachine. Wij kozen ervoor om 
goudkleurig naaigaren op de lockmachine te gebruiken maar een goedkoper alternatief is cremekleurig lockgaren. 
Vlaggetje:
Teken met potlood op het A4 papier een driehoek als volgt: 19 cm breed, 21 cm lang. Door in het midden dubbel te 
vouwen en dan pas uit te knippen krijg je twee evenredige zijden. 

Elk vlaggetje bestaat uit 2 dubbelgevouwen vlaggetjes die met de zijkanten aan elkaar worden gestikt. Het is daarom 
belangrijk dat de stof aan de bovenkant van het vlaggetje dubbelgevouwen wordt. Leg de stof dubbel (ik begon vanuit 
de stofvouw) en leg het patroonpapier zo neer dat de bovenkant van het vlaggetje op de stofvouw komt te liggen. Knip 
zoveel mogelijk vlaggetjes vlak naast elkaar uit. Om nog meer vlaggetjes te knippen: vouw de overgebleven punten 
dubbel en knip deze ook weer uit. Ga zo door totdat je voldoende vlaggetjes hebt (24 per kleur).

Knip van het hertenband 24 stroken van 20 cm
Neem 1 dubbelgevouwen vlaggetje en speld het hertenband onder de stofvouw vast. Zorg ervoor dat de korte zijden van 
het hertenband 1 cm vanaf de kant naar binnen worden gevouwen met de stof mee (dus iets schuin met de zijkant van 
het vlaggetje mee). Stik de bovenzijde van het hertenband vast aan de stof. 

Knip van het durable garen 60 cm af en knoop de uiteinden stevig aan elkaar vast. 
Leg het koord zo onder het hertenband dat de knoop niet meer te zien is en aan weerszijden een lus te zien is.  
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Stik vervolgens de onderkant van het hertenband aan de stof vast. 
Leg een andere vlag tegen de achterkant van deze vlag aan. Speld de vlaggen aan elkaar vast en zigzag of lock de 2 
zijden vast. Speld evt. de lusjes even op het hertenband vast zodat deze niet per ongeluk worden mee gelockt. 

Voor het kwastje: 
Knip 1 m van het Durable garen en 1 m van het gouddraad. Wikkel beide draden tegelijk 4 keer rondom je vingers en 
knoop ze met het lange uiteinde aan elkaar vast. Bevestig de stopnaald een het lange uiteinde en rijg de kraal eraan vast. 
Haal de draad vervolgens door de stof onderin de punt van het vlaggetje. Rijg de draad door de houten kraal, trek het 
draad aan en knoop het stevig vast net onder de kraal. Laat de kraal nu over de knoop heenglijden zodat de knoop niet 
meer te zien is. Knip de onderkant van de draden op 5 cm onder de knoop af. 

Herhaal net zo vaak tot je voldoende vlaggetjes hebt. 
 


