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De leeuw op voetbalschoenen 
 
Hup Holland Hup, laat de leeuw niet in zijn hempie staan. 
Hup Holland Hup, trek dat beesie geen pantoffels aan. 
Hup Holland Hup, laat je uit ’t veld niet slaan,  
want ‘De leeuw op voetbalschoenen’, kan de hele wereld aan 
want ‘De leeuw op voetbalschoenen’, kan de hele wereld aan! 
 
Benodigdheden: 1 lapje (= 20 x 30 cm) wit vilt, 15 x 20 cm zwart vilt, 23 x 20 cm oranje vilt, 3 x 17 
cm rood vilt, 5 x 16 cm koningsblauw vilt, 2 x 19 cm kameelbruin vilt, splijtzijde in de kleuren van het 
vilt, 1 pijpenrager, 12 zwarte rocailles, vulwol, geeloranje wol, satéprikker, viltnaald. 
 
Belangrijk: Lees voordat je begint de hele beschrijving door! Leg voordat je gaat knippen alle 
patroondelen op het vilt. Knip de delen zonder naadtoeslag (naadtoeslag = een klein randje) uit. Sluit 
de naden met 1 draadje splijtzijde door middel van de festonsteek (afb.A) (tenzij anders aangegeven). 
Maak de steekjes zo klein mogelijk (± 1 mm, gebruik een korte dunne naald, dan maak je vanzelf kleine 
steekjes). Maak het opvullen van (kleine) delen gemakkelijker door daarbij een satéprikker te gebruiken.  
De letters op de patroondelen komen overeen met de letters in de werkwijze. Volg bij het maken van ‘De 
leeuw op voetbalschoenen’ de beschreven volgorde stap voor stap. 
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De leeuw: 
Het lijf: Leg de lijfdelen op elkaar. Festonneer de buik en rug van A naar B. Vouw daarna het lijf open 
en weer dubbel bij de schouders CC. Festonneer de beide zijkanten van C via D en E naar AB en vul 
ondertussen het lijf op met vulwol.   
De kop: Festonneer AB van de zijkantdelen aan elkaar. Festonneer de bovenkant van B naar C tussen de 
zijkantdelen. Festonneer de onderkant van A naar D tussen de zijkantdelen. Vul de kop op. Schuif de 
kop net over de bovenkant van het lijf. Zet de kop en het lijf met een overhandse steek (afb.B) aan 
elkaar.  
De ogen: Borduur bij E de ogen met 2 draadjes zwarte splijtzijde.  
De oren: Vouw F op F en zet de oren bij F vast op de kop.  
De snuit: Borduur de neus en de bek (afb.C) met 2 draadjes zwarte splijtzijde. Borduur de lijn van de 
bek twee keer op dezelfde plek.  
De ‘sproetjes’: Borduur met 1 draadje zwarte splijtzijde 5 sproetjes aan weerszijden van de snuit. 
De staart: Vouw het vilt voor de staart om een pijpenrager van 10 cm (bij F steekt de pijpenrager uit). 
Festonneer GF. Buig het uitstekende deel van de pijpenrager op de staartaanzet.  
Festonneer de staartaanzet op de billen van de leeuw (F en AB van de staartaanzet op F en AB van het 
lijf).  
De voorpoten: Festonneer 2 voorpootdelen rondom op elkaar en vul tijdens het festonneren de poot op 
met vulwol. Maak nog een voorpoot.  
Zet D van een voorpoot bij D aan het lijf. Knip de draad niet af, maar steek de naald met de draad dwars 
door het lijf naar D aan de andere kant van het lijf. Trek de draad wat aan en zet hem vast. Zet D van de 
tweede poot vast bij D. Steek de naald met de draad weer dwars door het lijf naar D aan de andere kant 
van het lijf. Trek de draad wat aan en zet hem vast.  
Borduur met 4 draadjes zwarte splijtzijde de 3 nagels op de buitenkant van de poten.  
De achterpoten: Festonneer 2 achterpootdelen van A via B naar C aan elkaar. Vul de poot op en 
festonneer de voetzool onder de poot. Maak nog een achterpoot.  
De voetbalschoenen: Borduur met een volle draad witte splijtzijde de strepen op de schoen. Vouw de 
schoen om de voet van een achterpoot. Festonneer AB. Festonneer de zool onder de schoen. Naai 6 
zwarte rocailles als proppen onder de schoen. Rijg een volle draad zwarte splijtzijde als veter door de 
schoen. Leg een strik in de veter. Maak zo ook de tweede schoen. 
De achterpoten, het vervolg: Zet E van de achterpoten (op dezelfde manier als de voorpoten) bij E vast 
aan het lijf. 
De manen: Prik met een viltnaald geeloranje wol vast rond de kop. Laat de kop vanaf de oren tot aan de 
voorkant van de snuit vrij van wol. Tip: Hou tijdens het prikken het lijf van de leeuw in de hand. Prik 
steeds recht naar beneden en haal de viltnaald weer recht omhoog uit de wol. Wees voorzichtig met de 
viltnaald, de weerhaakjes zijn erg scherp! Door met de viltnaald (met weerhaakjes) in de wol te prikken 
haken de wolhaartjes in elkaar en vervilt de wol en blijft het vastzitten in het vilt van de kop. 
De staartpluim: Zet een plukje geeloranje wol vast aan het uiteinde van de staart. 
 
De vlag: 
Vlaggenstok: Vouw het vilt voor de vlaggenstok om een satéprikker van 18 cm. Festonneer AB.  
Rood-wit-blauw: Festonneer AB van het rode deel òp AB van het witte deel (door AB òp AB te 
festonneren, blijft de vlag plat). Festonneer CD van het blauwe deel òp CD van het witte deel. Tip: Rijg 
(afb.D) het rood-wit-blauw van de vlag eerst op elkaar en festonneer daarna. Deze rijglijn is een 
hulplijn. Een hulplijn zorgt ervoor dat de delen tijdens het festonneren precies op hun plaats blijven 
zitten. Verwijder de hulplijn tijdens het festonneren steek voor steek. 
Vouw de korte kanten van de vlag op elkaar. Schuif de vlaggenstok van E tot F tussen de vlag (de rest 
van de vlaggenstok steekt bij E uit de vlag). Festonneer de 3 open kanten van de vlag aan elkaar.  
De knop: Festonneer de 2 knopdelen rondom aan elkaar en vul de knop tijdens het festonneren op met 
vulwol. Zet de knop bij F vast bovenop de vlag (in het verlengde van de vlaggenstok).   
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De voetbal: Festonneer waar een zwart en een wit vlak aan elkaar moeten worden gefestonneerd, met 1 
draadje zwarte splijtzijde. Festonneer wanneer 2 witte vlakken aan elkaar moeten worden gefestonneerd, 
met 1 draadje witte splijtzijde.  
Festonneer alle vlakken 1 aan elkaar volgens afb.E. Markeer nu de vijfhoek met een speld als midden 
van het geheel. Deel-1 is nu klaar.  
Festonneer de vlakken 2 aan elkaar volgens afb.E. Deel-2 is nu klaar.  
Festonneer deel-2 aan deel-1 (afb.E).  
Doe hetzelfde met de vlakken 3, de vlakken 4, de vlakken 5 en de vlakken 6.  
Controleer aan de hand van afb.E of alle delen goed aan elkaar zitten. Verwijder de speld.  
Festonneer nu steeds 2 naast elkaar gelegen vlakken aan elkaar zodat er een bal ontstaat en laat daarbij 1 
naad open. Vul de bal op met vulwol. Sluit de bal door de laatste naad te festonneren.   
 
Afwerking: Zet de leeuw bovenop de voetbal en geef hem de vlag in de poten (zie de foto).  
Idee: omwikkel een deel van een strokrans met groene lontwol (= gras) en omwikkel de rest van  de 
krans met blauwe lontwol (= lucht). Zet de bal in het gras vast en zet de leeuw en de vlag ook vast op de 
krans. Hang de krans op aan een oranje lint. 
De leeuw op voetbalschoenen is klaar voor het WK voetbal 2014! 
 
Veel plezier met ‘De leeuw op voetbalschoenen’! 
 
 
 
 
 
                        afb.A                                      afb.B                   afb.C                                        afb.D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                             afb.E 
 
 
 
 
Kijk voor meer foto’s op www.septemberspring en/of http://septemberspringgallerie.blogspot.nl 
 
‘De leeuw op voetbalschoenen’ is een gratis te downloaden patroon van Septemberspring 
© Septemberspring. Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd.  
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