
Vilten kroon - stippels/glitter

Benodigd materiaal: (vilten kroon stippels) Artikelnummer Aantal 

Knutselvilt set ca. 200 x 300 x 1,5 mm, 5 kleuren blauwtinten 515297 1

Knutselvilt set ca. 200 x 300 x 1,5 mm, verschillende motieven, set 9 stuks 543609 1

Knutselvilt voordeelpak ca. 200 x 295 x 1,5 mm, kleurrijk, set 54 stuks 581650 optioneel

Sieraadstenen, bont gekleurd, in kunststofbox, ca. 1000 stuks 470588 1

Houten kralen set, ca. 8 - 17 mm, kleurrijk, 84 stuks 556796 1

Houten sieraad kralen ca. 10 - 25 mm, kleurrijk, ca. 500 g 531035 optioneel

HOOOKED Zpagetti Bonbon Set - Happy Shades, 9 x 6 m, set 9 stuks 587678 1

OPITEC Kinderlijm 100 ml 314879 1

OPITEC Kinderlijm 1000 ml 301461 optioneel

Benodigd materiaal/gereedschap:   

ondergrond, vel papier, potlood, liniaal, meetlint, krijtje,   

schaar, naald, naainaald, naaizijde, lijm, houten lepel   



Handleiding 
1. Met het meetlint meet u de omvang van 

het hoofd zodat de grootte van de kroon 
bepaald kan worden.  

2. Pak het gewenste vilt erbij. 
3. Knip een vilten rechthoek in de gemeten 

breedte en gewenste hoogte. 

Vilten kroon - stippels 

4. Daarmee wordt bedoeld: breedte 
zoals afgemeten, hoogte = gewenste 
hoogte plus een omslag van ca. 3,5 cm 
(modelgrootte 30 x 19 cm).

5. Maak een patroon van de vilten kroon op 
een vel papier.  

6. Dat betekent: knip een stuk papier af in 
de grootte 30 x 12 cm (of in uw gewenste 
afmeting).

7. Teken op een van de lange zijde (30 cm), 
vanuit het midden komend, in spiegelbe-
eld, driehoek inkepingen uit het papier. 

8. Knip het patroon uit. 
9. Leg het patroon aan de bovenkant van de 

vilten rechthoek. 
10. Met het krijtje tekent u de driehoek 

inkepingen af. 

12.  Mochten de driehoek inkepingen van 
de kroon ‚omvallen‘, kunt u deze met 
een vilten rest stukje aan de achterkant 
versterken.   

13. Pak nu het vilt met stippels erbij. 

14. Knip een vilten rechthoek in de 
gewenste grootte uit het gestippelde vilt 
(modelgrootte ca. 29 x 13 cm). De breedte 
zal ca. 1 cm kleiner zijn als de breedte van 
de unikleur vilten kroon.   

15. Leg hier ook het patroon op het gestip-
pelde vilt. 

16. Teken met het krijtje de driehoek 
inkepingen af. 

17. Knip wederom de kroon uit langs de 
krijtlijnen. 

22. Fixeer deze strook met lijm op de vilten 
omslag. 

11. Aan de hand van de krijtlijn knipt u de 
inkepingen uit het vilt. 

18. Lijm nu het gestippelde vilt (ca. 1 cm 
lager) op het unikleur stuk vilt. 

19. Sla de onderkant van het univilt naar 
boven (ca. 3,5 cm) aan de voorkant van 
de kroon. 

20. Lijn alleen het bovenste gedeelte van 
het omgeslagen stuk vast (er is een 
‚tunnel‘ ontstaan, hierdoor wordt later de 
Hoooked band geregen. 

21. Knip nu van het gestreepte vilt een stuk 
af van ca. 29 5 x 2,5 cm.



24. De kralen kunt u met een draad vastma-
ken of de lijm gebruiken. 

23. Plak nu de sieraadstenen erop. Vilten kroon - stippels  
 

25. Knip drie Hoooked banden, lengte van 
de banden wordt berekend door de 
lengte hoofdomtrek plus lus.   

26. Rijg de banden door de ‚tunnel‘. Als 
hulpmiddel hiervoor kunt u een houten 
pollepel gebruiken. 

1. Met het meetlint meet u de omvang 
van het hoofd zodat de kroon daarop 
aangepast kan worden. 

2. Pak het gewenste vilt erbij. 

3. Knip een vilten rechthoek in de gemeten 
breedte en gewenste hoogte. 

4. Daarmee wordt bedoeld: breedte zoals 
afgemeten, hoogte = gewenste hoogte 
plus een omslag van ca. 3 cm (model-
grootte 30 x 18 cm)

5. Knip een tweede rechthoek, zonder de 
omslag (modelgroottte 30 x 15 cm).

6. Teken een patroon van de vilten kroon op 
een vel papier. 

7. Knip het patroon uit.
8. Leg het patroon aan de bovenkant van de 

beide vilten rechthoeken. Knip langs het 
patroon de beide kronen uit. 

9. Knip een gebogen vilt deel uit een andere 
kleur vilt. 

10. Lijm dit aan de voorkant van de korte 
kroon.

Handleiding 

Benodigd materiaal: (vilten kroon - glitter) Artikelnummer Aantal 

Knutselvilt set ca. 200 x 300 x 1,5 mm, 5 kleuren blauwtinten 515297 1

Knutselvilt voordeelpak ca. 200 x 295 x 1,5 mm, kleurrijk, set 54 stuks 581650 optioneel

Sieraadstenen set, kleurrijk, in kunststofbox, ca. 1000 stuks 470588 1

Houten kralen set ca. 8 - 17 mm, kleurrijk, ca. 84 stuks 556796 1

Houten sieraad kralen ca. 10 - 25 mm, kleurrijk, ca. 500 g 531035 optioneel

HOOOKED Spaghetti Bonbon Set - Happy Shades, 9 x 6 m, set 9 stuks 587678 1

Borduurgaren set , elk 8 m lang, in 6 kleuren blauwtinten, set 6 stuks 554657 1

OPITEC Kinderlijm 100 ml 314879 1

OPITEC Kinderlijm 1000 ml 301461 optioneel

Benodigd materiaal/gereedschap:   

ondergrond, vel papier, potlood, liniaal, meetlint, krijtje,   

naald, schaar, naainaald, naaizijde blauw, lijm, houten lepel   

11. Fixeer, met een kruissteek, een groene 
Hoooked band op de gebogen vilten 
applicatie.  



Vilten kroon stippels/glitter/
kraag 

19. Borduur met garen de onderkant van de 
vilten kroon. 

12. Leg de beide kroondelen zo op elkaar, 
dat het achterste deel langer is dan het 
voorste. 

13. Begin aan een kant, beiden kanten en 
de bovenkant, met het garen aan elkaar 
te naaien.   

14. De onderkant met het overhangende 
vilt kunt u open laten. 

15. Vul de vilten kroon losjes met vulwatten. 

16. Lijm het overlappende vilt onder (3 cm, 
omslag) naar boven over de voorkant van 
de kroon. Er ontstaat een ‚tunnel‘.

17. Knip donkerblauwe, gegolfde stroken 
vilt. 

18. Fixeer deze over de omslag (tunnel).

20. Teken een tweede kroon patroon op een 
vel papier (grootte ca. 10 x 5 cm).

21. Knip aan de hand van dit patroon een 
kroon uit het donkerblauwe vilt. 

22. Lijm deze vilten kroon in het midden, 
aan de bovenkant van de kroon aan de 
voorkant.  

23. Rijg door de ‚tunnel‘ twee Hoooked 
banden.

24. Daarmee wordt bedoeld: Lengte van de 
banden wordt berekend door de lengte 
hoofdomtrek plus lus.   

25. Rijg de banden door de ‚tunnel‘. Als 
hulpmiddel hiervoor kunt u een houten 
pollepel gebruiken. 

27. Lijm de sieraadstenen aan de voorkant 
van de kroon vast.  

26. De kralen aan de bovenkant naait u vast 
met blauw naaizijde. 

Benodigd materiaal: (vilten kraag) Artikelnummer Aantal: 

Knutselvilt set ca. 200 x 300 x 1,5 mm, 5 kleuren blauwtinten 515297 1

Knutselvilt voordeelpak ca. 200 x 295 x 1,5 mm, kleurrijk, set 54 stuks 581650 optioneel

Sieraadstenen set, kleurrijk, in kunststofbox, ca. 1000 stuks 470588 1

Houten kralen set ca. 8 - 17 mm, kleurrijk, set 84 stuks 556796 1

Houten sieraad kralen ca. 10 - 25 mm, kleurrijk, ca. 500 g 531035 optioneel

HOOOKED Spaghetti Bonbon set - Happy Shades, 9 x 6 m, set 9 stuks 587678 1

Borduurgaren set, elk 8 m lang, in 6 kleuren blauwtinten, set 6 stuks 554657 1

OPITEC Kinderlijm 100 ml 314879 1

OPITEC Kinderlijm 1000 ml 301461 optioneel

Benodigd materiaal/gereedschap:   

ondergrond, vel papier, potlood, liniaal, meetlint, krijtje,   

schaar, spelden, naainaald, naaizijde blauw, lijm   



Vilten kroon 
kraag 

1. Pak een vel papier erbij.
2. Teken het rechter deel van de gebogen 

kraag af (grootte ca. 26 x 14 cm).
3. Leg de rechter kraag boog met de voor-

kant nogmaals op een vel papier. 

4. Teken nu de gespiegelde, linker kraag af. 

5. Knip de beide kragen uit. 
6. Pak het royalblauwe vilt erbij. 

7. Leg op twee vilten delen elk een kraag 
deel. 

8. Teken dit met een krijtje af. 
9. Knip de beide kraag boven uit het vilt. 

10. Leg de kraag bogen voor u op de tafel.   

Handleiding 

11. Onderop, daar waar de kraag delen 
elkaar treffen, naait u deze in de lengte 
van ca. 2 cm aan elkaar. 

12. De naad bevindt zich aan de acherkant. 

13. Knip dan nu uit het lichtblauwe vilt, 
gegolfde banden, welke u op beide kraag-
delen met lijm fixeert.  

14. Op dit gegolfde band naait met een kru-
issteek een Hoooked Band in het groen. 

15. Lijm de sieraadstenen op de kraag delen. 

16. De kralen naait u met blauw naaizijde 
vast.  

17. Aan beide kraag einden naait u een stuk 
Hoooked band om de kraag te sluiten. 

Veel plezier en succes gewenst door het OPITEC Creatief-Team!


