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Lidy:”Koningsdag vind ik altijd een geweldig feest. Willem Alexander wordt dit jaar 50 en daar hoort een extra mooie
versiering bij. Ik maakte een slinger die je naar je eigen wensen elke keer weer aan kan passen. Met de losse vlaggetjes,
die je met color snaps vast kan maken, maak je zo bij elk feest een andere slinger.”
Benodigdheden:
Stof,
1 x Restyle rood witte bloem katoen
1 x Restyle blauw witte bloem katoen
1 x Restyle witte katoen
Nestelringen 8 mm
Color snaps, rood, wit en blauw
10 meter wit keperband 2 cm breed
Variotang
Vlisofix
Lint 10 mm rood, wit, blauw en oranje. Elke kleur 2 meter
Textiel stift 1-2 mm
Wonderclips
Kartelschaar
Garen
Werkwijze:
Knip 2 stroken keperband van 4 meter, stik deze met een zigzagsteek op de boven en onderrand door. Met de
wonderclips van Clover kan je deze i.p.v. spelden heel goed op zijn plek houden.
Knip of snij lapjes van 24 x 15 cm
4 x rood
4 x blauw
4 x wit
knip 12 stukjes keperband van 15 cm.
Naai de stukjes keperband aan de bovenrand van de lapjes.
Sla de band om naar binnen toe en stik de boven en onderrand door met een zigzag steek.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij 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.
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Maak van karton een malletje waarop je met een gaatje
het punt aan geeft waar de drukkers moeten komen. Zorg
dat alle drukkers op dezelfde afstand komen zodat je de
vlaggetjes kan wisselen. De drukkers komen op 2 cm vanaf
de rand, de tussenruimte tussen de vlaggen is 8 cm.
De drukkers bestaan uit een mannetje en een vrouwtje.
Plaats voor elke vlaggetje een mannetje en een vrouwtje
drukker op de band. Gebruik de mal ook voor de juiste
afstand.
Plaats ook op de vlaggetjes een vrouwtje en mannetje
drukker in de juiste kleur, rood op rood, blauw op blauw en
wit op wit. Let op!! Zorg dat deze corresponderen met de
drukkers (mannetjes, vrouwtjes) op de vlaggenlijn!!

Strijk Vlisofix op een stukje rode en blauwe stof. Knip
hier cirkels uit van ongeveer 5 cm doorsneden. Strijk deze
cirkels op de achterkant, onderaan op de rode en blauwe
vlaggen, dit verstevigt de plaats waar de nestelringen
komen.
Plaats nu met de variotang de nestelringen in de cirkels op
ruim 1cm vanaf de onderrand.
Knip van het lint stukjes van 25 cm, laat de lintjes door de
ringen hangen.
De witte vlaggen heb ik versierd met een tekening met het
cijfer 50. Haal van internet een afbeelding van 50. Neem
deze over op de stof. Ik doe dit met behulp van een raam.
Plak met een stukje tape of plakband de tekening tegen
het raam. Houd nu het lapje er tegen aan en je ziet dat je de
afbeelding nu makkelijk kan over nemen. Gebruik hier voor
de textielstift. Vul het cijfer nu op met rondjes, sterretjes,
streepjes, stipjes ed. Op internet kan je bij Google inspiratie
op doen. Deze tekeningetjes noemen ze ook wel “zentagle”
Je vlaggenlijn is klaar, hiep, hiep hoera voor de Koning!!
Je kan hem natuurlijk naar je eigen fantasie voor elk feestje
aanpassen met verschillende lapjes, cijfers en bandjes.
Om de slinger mooi op te ruimen maakte ik er een
opbergzakje bij. Dit patroon kan je onder “Hippe kerst sok”
bij een van mijn eerder projecten voor CraftKitchen terug
vinden.
Heel veel plezier met maken.
Groetjes Lidy
Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij 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.

