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Kroon-lichtje 
 
Het Kroon-lichtje: een koninklijk cadeau voor jou!  
 
Tip: Maak een rode kroon voor moederdag of Valentijnsdag (stop er bv. wat lekkers in). 
 
 
Benodigdheden:  
17 x 30 cm oranje vilt, 8 x 29 cm Aslan (= lampenkapfolie), oranje splijtzijde, hoog waxinelicht glaasje.  
 
Algemeen: Leg voordat je gaat knippen alle patroondelen op het vilt en de aslan. Knip de delen zonder 
naadtoeslag (naadtoeslag = een klein randje) uit.  
Sluit de naden met 1 draadje splijtzijde door middel van de festonsteek (afb.A). Maak de steekjes zo 
klein mogelijk (± 1 mm, gebruik een korte dunne naald, dan maak je vanzelf kleine steekjes).  
De letters op de patroondelen komen overeen met de letters in de werkwijze. Volg bij het maken van 
‘Kroon-lichtje’ de beschrijving stap voor stap. 
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Het kroon-lichtje: Het kroonlichtje bestaat uit de kroon (= het rechtopstaande deel) met daaronder een 
bodem. 
De kroon: Plak de aslan op één van de kroondelen. Leg de kroondelen op elkaar (de aslan tussen de 
beide kroondelen).  
Rijg (afb.B) de onderrand (ADE) (deze rijglijn is een hulplijn). Festonneer ABCE.  
Festonneer de 9 harten en de 5 cirkels. Festonneer AB òp CD zodat er een mooie ronde kroon ontstaat. 
De bodem: Plak de aslan op één van de bodemdelen. Leg de bodemdelen op elkaar (de aslan tussen de 
beide bodemdelen). Rijg de bodemdelen rondom aan elkaar (deze rijglijn is een hulplijn). 
Festonneer de bodem onder de kroon en verwijder tijdens het festonneren de hulplijnen steek voor steek 
(festonneer door 4 lagen vilt). 
 
Afwerking: Zet een hoog glaasje met een (nep)waxinelichtje in het Kroon-lichtje. Laat het lichtje nooit 
onbeheerd branden. 
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Veel plezier met ‘Kroon-lichtje’!  
 
Kroon-lichtje is een gratis te downloaden ontwerp van Septemberspring. 
Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd. 
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                                  Website: www.septemberspring.nl                                    
                                   Galerie: http://septemberspringgallerie.blogspot.com/ 
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