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• De mijter: Sinterklaas heef zijn ´mijter voor officiële gelegenheden´ gebruikt voor de 

patroonbladenverloting op ´Droaties en proaties´. Na het voltrekken van de verloting heeft 

Sinterklaas zijn kleermaker opdracht gegeven om een patroon te maken van deze mijter voor 

alle Septemberspring Nieuwsbrieflezers.  

 

 
 

Mijter 
 

Benodigdheden: 24 x 20 cm en 7 x 14 cm rood vilt, rode splijtzijde, 70 cm x 12 mm goudband, 11,5 

x 18,5 cm cm aslan enkelzijdig klevend (wit), 6 x 12 cm stevig karton. 

Eventueel een batterij-waxinelichtje, een zakje pepernoten, een klein cadeautje, enzovoort.  

 

De werkwijze: Lees voordat je begint de hele beschrijving door! Leg voordat je gaat knippen alle 

patroondelen op het vilt, het karton 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 het patroondeel komen overeen met de letters in de werkwijze.  

 

De werkwijze: 

De mijter: Leg met goudband het kruis op een voorkantdeel. Zet het goudband met een kleine 

rijgsteek (afb.B) vast. Leg goudband langs de rand ABA en zet het met een kleine rijgsteek vast. Plak 

de aslan op het andere voorkantdeel. Leg de beide voorkantdelen op elkaar (met de aslan er tussen). 

Festonneer de voorkantdelen rondom aan elkaar.  

Markeer 1 van de achterkantdelen door er met een draadje splijtzijde een klein kruisje op te borduren 

(dit achterkantdeel vormt later de buitenkant van de mijter). Plak de aslan op het andere 



www.septemberspring.nl -  Mijter (2) 

 

achterkantdeel. Leg de beide achterkantdelen op elkaar (met de aslan er tussen). Festonneer de 

achterkantdelen rondom aan elkaar.  

Leg de voorkant op de achterkant (het goudband en het kleine kruisje aan de buitenkant). Festonneer 

aan de beide zijkanten AC. Verwijder het kleine kruisje van de achterkant. 

Leg de beide onderkantdelen op elkaar met het stevige karton er tussen. Festonneer de 

onderkantdelen rondom aan elkaar. Festonneer de onderkant onder de mijter. Leg goudband rondom 

langs de onderrand (dus langs de onderrand van de voorkant en de achterkant van de mijter) en zet 

het met een kleine rijgsteek vast. 

 

 

  

 

 

                            afb.A                                      afb.B                                      

 

 

De mijter is klaar. Zet een batterij-waxinelichtje in de mijter of stop er een klein zakje pepernoten of 

een cadeautje in.  

 

 
 

Veel plezier met de ‘Mijter’!                                        

 

 

 

 

 

 

Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd. 






