Koningsdagleeuw
Deze vrolijke leeuwensleutelhanger is eenvoudig te
maken voor Koningsdag. Een schattig symbool voor
ons koningshuis en door de oranje manen helemaal
in stijl. Ook leuk om met kinderen te maken.
Benodigd materiaal:
 Lapje bruin vilt 7*14 cm
 Lapje oranje vilt 6*7 cm
 Lapje roodbruin vilt 5*6 cm
 Lapje oranjebruin vilt 4*4 cm
 Lapje beige vilt 3*5 cm
 Lapje geel vilt 2*3 cm
 Restje wit vilt
 Restje zwart vilt
 Restje rood vilt
 Plukje vulwol
 2 zwarte kraaltjes
 Rood/wit/blauw-lint
Lees de beschrijving eerst goed door voordat je begint en knip alle patronen uit zonder
naad. Festonneren gebeurt met 1/6 draad splijtzijde. Veel knutselplezier!
Knip alle delen uit het vilt en leg de onderdelen voor de leeuw op één van de donkerbruine
vormen om te kijken of alles past. Leg de kroon en oortjes iets achter de oranjebruine cirkel
en zet dan die als eerste vast. Steek hiervoor steeds door alle lagen vilt heen. Op die manier
zet je ook meteen de oortjes en het kroontje vast aan de rest van het vilt. En ook de
roodbruine en oranje manen hoeven zo niet apart vastgezet te worden. Eventuele knoopjes
of afhechtdraadjes vallen aan de achterkant, zodat je die later niet kunt zien.
Zet het tongetje vast met wat kleine steekjes en leg de beige wangen er overheen. Zet deze
rondom vast op de ondergrond. Knip een zwart rondje uit en zet deze als neus vast. Leg de
witte ovaaltjes voor de ogen op je leeuw en zet alleen de zwarte kraaltjes vast erop. Het wit
hoeft niet vastgezet te worden, maar als je dat makkelijker vindt werken kan het natuurlijk
wel.
Neem dan het lintje en vouw deze dubbel. Zet met wat kleine steekjes vast aan de
achterkant van het donkerbruine vilt. Leg het tweede lapje donkerbruin over het eerste en
festonneer deze rondom vast. Zo kom ook het lintje nog steviger vast te zitten. Vul
gaandeweg dun op met wat vulwol.
Je leeuwenhanger is klaar!
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