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

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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 kroon is geweldig voor een kind om met Koningsdag te dragen. Je kunt gaan voor de rood-wit-blauwe variant of je 
gaat voor goud. De gouden kroon is natuurlijk ook helemaal leuk om met een verjaardag op te zetten. Door het lint kan 
de kroon groter of kleiner worden versteld waardoor hij op elk hoofd past. 

Benodigdheden
ReStyle Vilt 45cm, art. 082.9 kleur M653
Vlieseline Decovil 45cm, art. 025.240120
Durable Glam, art. 010.66 kleur 2210 Gold
Clover Pom-Pom Maker Extra Small, art. 086.3127

Gouden kroon
Lint Satijn Dubbelzijdig 15mm, art. 018.28300.15 kleur 653 Goud
Lint Satijn Dubbelzijdig 6mm, art. 018.28300.6 kleur 653 Goud

Rood-Wit-Blauw kroon
Ribslint Rood-Wit-Blauw 25mm, art. 018.7096.25

Overige benodigdheden
Naaimachine
Naaigaren 
Strijkijzer
Potlood
Liniaal 
Schaar

Afmeting
45 cm x 12 cm hoog (naar wens is de hoofdmaat aan te passen met het lint)

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Gouden Kroon
Stap 1 (foto 1): Knip uit het vlieseline een strook van 45 cm x 15 cm. Teken over de lange kant een lijn door het midden, 
op 7,5 cm afstand vanaf de kant. Teken aan de bovenkant van deze lijn verticale strepen op 4,5 cm afstand van elkaar, in 
totaal heb je nu 10 vakjes getekend.

Stap 2 (foto 2): Teken in het eerste vakje een streep vanaf de middenlijn schuin naar de bovenkant van de volgende lijn 
toe. Teken vanaf deze bovenkant weer een schuine streep naar de volgende streep naar middenlijn toe. Herhaal deze 
strepen tot het eind. Je hebt nu vanaf de middenlijn bekeken 5 driehoeken. Knip deze driehoeken uit.

Stap 3 (foto 3): Leg het vlieseline op het vilt zoals op foto met de punten tegen de viltrand aan en strijk het aan elkaar 
vast.

Stap 4 (foto 4): Knip het vilt wat te zien is bij de kroonpunten op 2 mm vanaf het vlieseline af.

Stap 5 (foto 5): Vouw het vilt en de onderkant van het vlieseline zo dubbel dat de punten van de kroon tegen de 
bovenkant van de andere zijde van het vilt komen te liggen. Speld dit af.

Stap 6 (foto 6): Naai de zijkanten en de punten van de kroon vlak langs de kant dicht. 
Knip het vilt wat nog over is langs de punten af. 

Stap 7 (foto 7): Speld het brede lint op de kroon op 1 cm vanaf de onderkant van het vilt en zorg ervoor dat aan beide 
zijden evenveel lint uitsteekt.

Stap 8 (foto 8): Naai het lint vast op de kroon. Naai vervolgens het dunne lint 0,5 cm boven het brede lint vast. 
Maak met het goudkleurige garen 5 pompommetjes en bevestig deze op de punten van de kroon. 

Stap 9 (foto 9): Zet de kroon op het hoofd en knoop de linten aan de achterkant van het hoofd aan elkaar vast.
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Rood-Wit-Blauw kroon
Herhaal de stappen van de gouden kroon maar gebruik nu het rood-wit-blauwe lint.

Alvast veel plezier voor Koningsdag!
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