
Medaille  

voor de wandelaar 



 

Om deze medaille te maken heb je nodig: 

 

Wolvilt in rood, donkerbruin, lichtbrui en geel groen 

Geruite stof, 7 x 70 cm of 70 cm geruit lint van 3 cm breed 

Splijtzijde in donkerbruin, rood, geelgroen en lichtbruin 

Lint voor  rond  de hals 

Stukje vlaggenlint 

1 x geelgroen 1 x licht-

bruin en 1 keer iets gro-

ter geknipt met de kar-

telschaar uit rood vilt 

Alle zool delen 1 x donkerbruin 

Duim, 1 x rood 

Festonneer de zooldelen op het geelgroene rondje. 

Doe het met kleine steekjes en lijm eventueel de 

delen eerst even vast zodat ze niet verschuiven. 

 

Festonneer dan het geelgroene rondje op het iets 

groter rode rondje. 

 



Neem de strook geruite stof en naai de korte 

kanten op elkaar 

 

Vouw de strook dan in de lengte dubbel, naadje 

van zojuist naar binnen en rimpel de gehele  

lengte in. Trek de draad alvast wat aan. 

 

Leg het zo verkregen rondje op de rode achter-

kant van de medaille en verdeel de stof mooi 

rondom en speld het vast. 

 

Naai de geruite strook vast op het rode vilt en 

zet ook, indien gewenst, het lint voor om de hals 

vast. 

 



Maak indien gewenst, een inkeping in het 

lichtbruin rondje, net boen met midden en fes-

tonneer deze opening rondom. 

 

Naai het bruine rondje vast op de achterkant, 

naai het vat op de strook geruit stof. In het vak-

je kan een briefje gestoken worden met een leu-

ke boodschap. 

 

Zo ziet de medaille er nu uit zonder halslint.  

Leuk om als broche ge gebruiken met een speld 

er achter om te dragen tijdens uw favoriete wan-

deltocht. Of om met briefje erin mee te geven 

aan een fanatieke wandelaar. Een opbeurend 

briefje, voor als het zwaar wordt. 

Wordt de medaille na afloop van de toch gege-

ven, maak dat ook het duimpje er op van : Goed 

gedaan! En Eventueel een klein strikje met 

vlaggenlint. 

 



Leuk in combinatie met de wandelschoentjes, deze zijn ook 

leuk om aan een rugzak te hangen als mascotte. 
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