Koning Leeuw
Sleutelhanger, tashanger of mascotte voor de WK voetbal van 2014.
En voor elke andere gelegenheid waarbij we houden van Holland!

Benodigdheden:
10 x 15 cm HOLLANDFELT oranje kleur 04
5 x 10 cm HOLLANDFELT warm geel kleur 303
5 x 10 cm Sprookjesvilt zacht oranje
Splijtzijde b.v. Venus zwart 2800
Oranje 20765
Goudgeel 2073
Diverse lintjes zoals Hollands vlaggenlint, lint met de Braziliaanse vlag
en andere passende lintjes.
Restje vulwol
Sleutelring
Een compleet materiaal pakketje, met inclusief alle leuke lintjes is verkrijgbaar via www.etsy.com/shop/tintangel
Werkbeschrijving
Festonneer met kleine steekje en één draadje oranje splijtzijde de achtergrond leeuwenkop op een manen deel. Festonneer
vervolgens met het zelfde garen de voorgrond leeuwenkop op de achtergrond leeuwenkop. Oortjes en kin van de achtergrond leeuwenkop blijven zo zichtbaar. Borduur met zwarte splijtzijde de oogjes, het neusje, de wenkbrauwen en de
“snorhaarstippels” op het kopje. Borduur een platsteek van het neusje naar beneden, tot net onder het voorgrond deel. Borduur langs de rand van het voorgrond deel op het achtergrond deel een soort omgekeerde V om het snuitje extra te accentueren, zie foto. Borduur in beide oortje ook een omgekeerde V.
Leg het Hollandsvlaggen lintje dubbel tussen beide kroontjes en festonneer de kroontjes op elkaar met gele splijtzijde,
steek daarbij ook door het lintje heen, zodat dit meteen goed vast komt te zitten.

Manen,
2 x effen oranje

*

Leeuwenkop achtergrond,
1 x sprookjesvilt
oranje

*

Kroon,
2 x effen goudgeel

Knip de patroondelen uit de
genoemde kleuren vilt, zonder
naadtoeslag!

Leeuwenkop
voorgrond,
1 x sprookjesvilt
oranje

Vervolg werkbeschrijving
Leg het kroontje nu achter het manen deel waarop u zojuist de leeuwenkop heeft gemaakt. Laat het kroontje er
een stukje bovenuitsteken en zet de onderkant van het kroontje stevig vast op het oranje vilt. Leg nu het andere
manen deel erachter en festonneer de beide delen op elkaar maar laat het kleine stukje tussen de ** open.
Vul de leeuwenkop nu iets op door er een heel klein plukje wol in te duwen. Neem nu de lintje en rangschik ze
op of naast elkaar. Zet ze aan uiteinden die straks in de leeuwenkop gestoken wordt, even met enkele steekjes
aan elkaar vast. Duw de lintjes in de leeuwenkop. Zitten ze goed? Festonneer dan de leeuwenkop verder dicht.
Borduur dan nog wat lijntjes op de manen met een draadje oranje splijtzijde, steeds van het kopje naar buiten,
zie foto.
Doe tot slot de sleutelring aan het vlaggenlintje boven aan de kroon en de sleutelhanger of tashanger is klaar.
Klaar om te laten zien dat je van Holland houdt!
Veel plezier!
Dit patroon is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik! Op het patroon zijn auteursrechten van toepassing
welke in het volledige eigendom zijn van Tintangel®. Wilt u dit patroon gebruiken voor commerciële
doeneinden, neem dan contact met ons op, om de mogelijkheden te bespreken.
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