
	   www.septemberspring.nl	  -‐	  ‘Olympische	  vlag	  vol	  hoop’	   	   1	  

 
 

‘Olympische regenboogvlag vol hoop’ 
 
Met de kleuren van de Olympische ringen gecombineerd met wit kunnen de vlaggen van alle landen worden 
gemaakt. Een mooi symbool voor verbondenheid.  
De regenboogvlag staat symbool voor emancipatie. 
Het lieveheersbeestje staat symbool voor hoop. Hoop op gelijke rechten voor iedereen. Hoop op mooie en 
veilige winterspelen 2014. En natuurlijk hoop op veel medailles! 
 
Benodigdheden: 4,5 x 20 cm koningsblauw vilt, 4,5 x 4,5 cm zwart vilt, 4,5 x 20 cm rood vilt, 4,5 x 20 cm 
geel vilt, 4,5 x 20 cm felgroen vilt, 2,5 x 15,5 cm oranje vilt, 2,5 x 15,5 cm paars vilt, splijtzijde in de 
kleuren van het vilt, vulwol. 
 
De werkwijze: 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). 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 ‘Olympische regenboogvlag vol hoop’ de beschreven 
volgorde stap voor stap. 
 
De vlag: 
Leg AB van paars òp de gestippelde lijn CD van blauw. Rijg (afb.B) paars op blauw zodat de vlag plat blijft 
liggen (deze rijglijn is een hulplijn). Festonneer vervolgens AB van paars òp de gestippelde lijn CD van 
blauw en verwijder tijdens het festonneren de rijglijn steek voor steek. Rijg en festonneer vervolgens AB van 
blauw òp CD van groen, groen òp geel, geel òp oranje en tot slot oranje òp rood. 
 
De Olympische ringen:  
Leg de blauwe, de zwarte en de rode ring op de vlag. Knip de gele en de groene ring op het streepje door 
midden.  
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Weef de gele ring door de blauwe en zwarte ring (afb.C). Draai de gele ring zodanig dat de ‘uiteinden’ van 
de ring elkaar raken en onder de blauwe of zwarte ring komen te zitten. Het is nu onzichtbaar dat de gele 
ring door midden is geknipt. 
Weef de groene ring door de zwarte en rode ring. Draai de groene ring zodanig dat de ‘uiteinden’ van de ring 
elkaar raken en onder de zwarte of rode ring komen te zitten. Het is nu onzichtbaar dat de groene ring door 
midden is geknipt. 
Speld (of rijg) de ringen even vast. 
Festonneer de ringen op de vlag en verwijder de spelden (of rijgdaad). 
 
Het lieveheersbeestje: 
Festonneer	  de	  2	  lijfdelen	  rondom	  aan	  elkaar	  en	  vul	  tijdens	  het	  festonneren	  het	  lijf	  op	  met	  een	  beetje	  
vulwol.	  Borduur	  met	  1	  draadje	  zwarte	  splijtzijde	  stippen	  op	  de	  vleugels.	  Leg	  de	  vleugels	  op	  het	  lijf.	  Zet	  
ABC	  van	  de	  vleugels	  met	  een	  overhandse	  steek	  vast	  op	  het	  lijf.	  Zet	  het	  lieveheersbeestje	  op	  1	  van	  de	  
Olympische	  ringen.                     
 
 
 
 
 
                        afb.A                                 afb.B 
 
 
Veel plezier met ‘Olympische regenboogvlag vol hoop’! 
 
‘Olympische vlag vol hoop’ is een gratis te downloaden patroon van Septemberspring 
©	  Septemberspring.	  Dit	  ontwerp	  is	  auteursrechtelijk	  beschermd.	  	  
 
 
 


