
  
Ook kinderen vinden het natuurlijk leuk om op koningsdag 
feestelijk voor de dag te komen. Met deze unieke, 
zelfgemaakte en stoere medaille is dat geen probleem!

De Nederlandse vlag en een oranje munt mét een kroontje 
erop vormen samen de medaille. Speld hem op met een 
broche speldje en het is meteen duidelijk dat je helemaal 
klaar bent om een feestje te vieren op Koningsdag!  

Benodigde materialen 
-  

Afkortingen
- L = losse
- Hv = halve vaste
- V = vaste
- Hst = Halve stokje

Werkbeschrijving
Deze medaille wordt met een dubbele draad gehaakt.
Tip: Neem het uiteinde vanuit het midden van de bol en van de buitenkant van de bol. Zo heb je 
maar één bol nodig. 

Nederlandse vlag 
- Haak met rood een ketting van 5 L 
- *Haak een keerlosse
- Haak een V in elke vorige steek (in totaal 5 V)*
- Herhaal tussen de * 2 keer
- Wissel naar de witte kleur, *deze wissel is je keerlosse
- Haak een V in elke vorige steek (in totaal 5 V)*
- Herhaal tussen de * 2 keer 
- Wissel naar de blauwe kleur, *deze wissel is je keerlosse
- Haak een V in elke vorige steek (in totaal 5 V)*
- Herhaal tussen de * 3 keer 
- Hecht je blauwe draad af en haal deze om en om door je laatste toer, trek aan waardoor de onderkant in 
  een punt loopt
- Hecht af en werk alle draden weg
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Medaille  
- Haak met oranje een ketting van 4 L, sluit de ketting tot een ring: steek daarvoor in bij de 1e L en sluit   
  de ketting met 1 Hv 
- Haak 10 Hst in de opzetring, sluit met een hv
- Elke steek verdubbelen, d.w.z. 2 V in 1 steek haken, toer afsluiten met 1 hv (in totaal 10 V)
- Haak telkens 2 V en dan 1 steek verdubbelen, sluit met een Hv (in totaal 26 V)
- Hecht af en werk alle draden weg

Kroontje
- Haak met zwart een ketting van 7 L
- Haak 1 keerlosse
- Haak een V in elke vorige steek (in totaal 7 V)
- Haak 4 L
- Sla 1 steek over, haak in de 2e steek een Hv
- Haak 6 L
- Sla 1 steek over, haak in de 2e steek een Hv
- Haak 4 L
- Sla 1 steek over, haak in de 2e steek een Hv
- Hecht af

Naai het kroontje vast op het midden van de medaille. Daarna naai je de medaille aan de onderkant van 
de nederlandse vlag. Als laatste naai je het broche speldje aan de achterkant van de medaille.   
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