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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.

Anneke: Nog een paar weekjes en dan is hij weer in het land, die goede Sinterklaas. Omdat hij het meteen enorm druk 
heeft, zijn hulpsinten natuurlijk reuze handig. Dit Sint outfitje is gemaakt van een mooie rode katoenstof. Het sierband 
met gouddraad maakt het geheel helemaal af. Zowel de mijter als het manteltje is op de gewenste maat van het kleine 
Sinterklaasje te maken. Eventueel leuk af te maken met een wit zomerjurkje, oud overhemd van papa of maak een simpel 
jurkje van van een oud laken.

Nodig: 
35 cm elastiek van ongeveer 2cm breed
Rode ReStyle katoenstof 1.40 x 1 meter lang artikel 069.9050 kleur 722 (desgewenst korter/langer voor andere maat) 
Sinterklaas sierband: 017.1081.30  30mm breed en 520 cm lang
Goudkleurig koord: 100 cm artikel 019.6117 kleur 050
Rood Gütermann garen 002.748277 kleur 156
Vlieseline: 2 maal: 23 cm X 26 cm (hangt af van hoofdomtrek) 025.240131 decovil 1-light-decoratie vlies 
Naaimachine
Schaar
Spelden
Meetlint
Potlood
Veiligheidsspeld
Afmeting mantel: 91 cm lang bij 110 cm breed (bovenin zit dat geplooid dus smaller)
Afmeting mijter: hoofdomtrek 51 cm x 23 cm hoog
Mantel en mijter zijn makkelijk kleiner/groter te maken. Let wel op dat bij een grotere maat meer stof en sierband nodig 
is. 

Werkwijze mantel: 
Meet bij het kind de lengte voor de mantel van hals tot de gewenste lengte. Deze lengte heb je nodig aan stof + 9 cm 
extra voor de zoom boven en onder (in mijn geval 1m).  
Meet de omtrek van het hoofd (over voorhoofd, boven de oren langs naar achteren). 
Knip de stof af op 1.10 m x 1 meter (of korter/langer voor andere maat). De overgebleven stof: 30 cm x 1m is voor de 
mijter. 
Speld aan de bovenkant van de stof een tunnel af als volgt: vouw 4 cm naar binnen toe en vervolgens weer 4 cm naar 
binnen toe en speld dit af.     
Stik vlak langs de dubbelgevouwen rand de tunnel dicht.

Maak de veiligheidsspeld vast aan een uiteinde van het elastiek. Duw de veiligheidsspeld door de tunnel naar de andere 
kant. Zodra hij zover in de tunnel zit dat het andere uiteinde van het elastiek er ook net inzit stik je dit uiteinde op 1 cm 
langs de kant aan de rode stof vast. Naai een paar keer heen en weer zodat het elastiek stevig vast zit. Duw het andere 
uiteinde van het elastiek met de veiligheidsspeld naar de andere kant van de tunnel en stik het daar op dezelfde wijze 
vast.
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Vouw de rode stof aan de zijkanten en onderkant 1 cm om naar de voorkant en stik vast (dit ziet er niet mooi afgewerkt 
uit maar hier komt het sierband overheen.)

Knip het goudkleurig koord door midden en stik dit aan de voorkant ter hoogte van de tunnel aan weerszijden stevig vast. 
Leg een knoopje in beide uiteinden van het gouddraad.

Speld het sierband rondom de zijkanten en onderkant af op 3 mm vanaf de kant. Stik het sierband aan beide lange zijden 
vast (dus zowel de linkerkant als de rechterkant van het band). 

Mijter: 
Deel de afmeting van de hoofdomtrek door 2 (bij mij was dat 52 cm dus wordt dat 26 cm). Teken 26 cm (of meer/minder) 
met potlood af op het vlieseline. Zet vervolgens een streepje halverwege 26 cm, op 13 cm en teken hiervandaan recht 
omhoog een lijn van 23 cm hoog. Teken aan de beide uiteinden van de 26 cm een lijn van 9 cm recht omhoog. Teken 
aan weerszijden een lijn vanaf deze 9 cm naar het midden punt, de 23 cm toe. Knip rondom af. Dit is de voorkant van de 
mijter. 

Herhaal dit door deze voorkant op de vlieseline te leggen, teken rondom af en knip uit voor de achterkant van de mijter. 
Leg de voorkant vlieseline op de rode stof, speld af. Knip de rode stof op 1cm vanaf de vlieseline rondom af. Herhaal dit 3x. 
Leg 2 van deze rode stofdelen met de goede kanten op elkaar. Stik rondom op 1cm vanaf de kant vast, maar laat de 
onderkant open, dit is de voorkant. Herhaal dit met de andere 2 stofdelen voor de achterkant. 
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Vouw de stofdelen binnenstebuiten en leg aan de voorkant vlieseline ertussen. Strijk de vlieseline vast. Herhaal dit met de 
andere stofdelen en het achterkant vlieseline. Vouw de onderkant van de voorkant 1cm dubbel naar voren toe, speld af en 
stik vast. Herhaal met de achterkant.
Speld het sierband op de voorkant als volgt: vanaf de 23 cm punt recht naar beneden. Stik het sierband aan beide lange 
zijden vast. Speld nu sierband van links naar rechts ter hoogte waar de mijter schuin gaat lopen. Stik het sierband aan 
beide lange zijden vast. 
Speld het sierband rondom de zijkanten vast door het dubbel te vouwen en de ene helft aan de voorkant en de andere 
helft langs de achterkant te laten lopen. Stik vast. 
Ga verder met de achterkant van de mijter. Speld het sierband rondom de zijkanten vast door het dubbel te vouwen en de 
ene helft aan de voorkant en de andere helft langs de achterkant te laten lopen. Stik vast. 

b
v

Speld het sierband langs de onderkant van de voorkant als volgt: laat 4 cm sierband aan 1 zijde uitsteken, en speld 
aan de andere kant de achterkant meteen achter de voorkant aan vast. Laat aan het einde van de achterkant ook 4 cm 
sierband uitsteken. Stik het sierband aan beide lange zijden vast. Leg de voor- en achterkant met de goede kanten tegen 
elkaar aan.

Stik nu de korte 4cm zijde van het sierband vlak langs de voorkant af. Vouw de 4cm dubbel en stik vast. Dit kan evt. 
gebruikt worden om de mijter bij het groeien van het hoofd wat groter te maken.

Nu ben je klaar om de Sint te verwelkomen! 


