Koningsdagdame
Deze leuke koningsdagdame is klaar voor
Koningsdag! Ze draagt een oranje jasje met
daaronder een prachtige rok van merinowol. Op
haar hoofd heeft ze geheel in stijl een kroontje
en natuurlijk mag de staf met lint in de kleuren
van onze vlag niet ontbreken. Ze is eenvoudig
te maken!
Benodigd materiaal:
 Rode merino lontwol
 Blauwe merino lontwol
 Witte merino lontwol (of vulwol)
 1x houten kraal 15 mm
 2x houten kraal 4 mm
 Pijpenrager
 Oranje vilt 6*6 cm
 Geel vilt 8*3 cm
 Oranjebruin vilt 5*3 cm
 Rood/wit/blauw-lint 15 cm
 3x gouden pailletten + 3 minikraaltjes
ter versiering
Lees de beschrijving eerst goed door. Deze koningsdagdame kan neergezet worden of
bijvoorbeeld voor het raam gehangen worden. Ook erg leuk om als cadeautje te geven.
Knip een pijpenrager af op 6,5 cm en eentje op 3 cm. Vouw de korte pijpenrager een paar
keer om het midden van de langere, zodat een frame ontstaat zoals
op de afbeelding. Zet drie pailletten vast met drie kleine kraaltjes op
het voorpand van het jurkje. Steek de nek van pijpenrager door het
gat van de jurk en vouw de jurk dubbel over de armen. Festonneer de
mouwen op elkaar en de zijkanten van het jurkje vast.
Neem nu de plukjes wol en trek ze zacht wat uit elkaar. Leg ze in de juiste volgorde naast
elkaar: rood, wit en blauw. De vezels moeten dezelfde kant uit wijzen. Ze mogen wat
overlappen. Knip een stukje borduurzijde af op 15 cm en leg de plukjes midden over het
garen (haaks op de vezels). Trek de borduurzijde strak aan en maak een knoop. Let op dat
de wol naast elkaar blijft liggen en niet op elkaar. Trek het evt. wat in model. Zet het garen
nu vast aan de pijpenrager van de armen, precies in het midden. Trek strak aan, zodat de
wolvezels als rokje onder de jurk vallen. Knip het overtollige garen weg. Je kunt nu alvast de
lontwol in model brengen door deze een paar keer door het rondje van je duim en wijsvinger
te halen. Trek de plukjes gerust in model, ze zitten nu stevig vast. Eventueel kun je te lange
plukjes bijknippen. Zeker wanneer je je popje wil neerzetten, zorg je voor een stabielere
ondergrond door alles recht af te knippen.
Lijm een grote kraal op het nekje en twee kleine als handjes op de pijpenrager voor de
armen. Maak het kroontje door het dubbel te vouwen en de achterkant te festonneren.
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Neem wat witte wol en rol deze tussen je handen tot een balletje. Lijm de wol op het
hoofdje met een druppel uit een lijmpistool en duw goed aan, zodat het bovenop wat
platter ligt. Lijm dan het kroontje vast en duw ook deze goed aan.
Maak als laatste de staf. Neem een stukje pijpenrager en knip deze op maat af. Knip het een
beetje kaal. Vouw het oranjebruine vilt om de pijpenrager en zet rondom vast met
festonsteekjes. Neem dan het lint en vouw deze een stukje over de bovenkant van de staf.
Zet vast met kleine steekjes. Draai het lint als een slinger rond de staf en zet op twee
plekken met een klein steekje vast aan het vilt. Zet de staf met wat stevige steekjes vast aan
de mouw van je popje.
Teken met aquarelpotloden twee oogjes en een mondje. Je koningsdagdame is klaar!
Heb je vragen over dit pakketje of wil je een foto laten zien van je creatie, mail dan naar
info@hetuilenhuis.nl Kijk ook eens op de website voor extra tips en bijpassende pakketjes.
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