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Bison Glitter Glue
Groot vel oranje karton

Oranje lint

Nietapparaat

Meetlint

Spuitbus gouden verf

Liniaal

Schaar

Plak diamantjes

Printable Koningsdag

3 Houten wasknijpers

Gouden cadeaustrikken 
(starbows)

Rood, wit en blauw vloeipapier

Bison Alleslijm

Vandaag knutselen wij een 
kroon voor Koningsdag!

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Download het ontwerp van de kroon en print deze 
uit. Leg alle materialen klaar!

Allereerst meet je met een meetlint de omtrek van je 
hoofd. Teken dan met een liniaal en potlood op het 
oranje karton de volgende stroken:
• 1 strook van 5 cm breed en zo lang als de omtrek 
van jouw hoofd
• 2 stroken van 3 cm breed en 25 cm lang
• 2 stroken van 2,5 cm breed en 20 cm lang  
Daarna knip je alle stroken uit.

Verwijder het knijpmechanisme van de wasknijpers 
zodat je 6 losse houten stokjes hebt.

Leg alle kartonnen stroken en knijpers (met platte 
kant naar beneden) buiten, op bijvoorbeeld een 
krant ter bescherming, en spuit met de gouden 
spuitbus de wasknijpers goud. Het oranje karton 
spuit je deels goud, je blijft dus ook nog oranje zien. 
Laat alle onderdelen goed drogen. TIP: Vraag 
eventueel hulp van een volwassene.

Knip alle onderdelen van de printable uit en lijm met 
Bison Alleslijm het woord Koning of Koningin in het 
midden van de brede strook.

Meet met de brede strook om je hoofd waar de 
nietjes moeten komen en maak de kroon vast 
met 2 nietjes. TIP: Als je de pootjes van de 
nietjes aan de buitenkant van de kroon doet is 
de kans kleiner dat je haar erin blijft hangen.

...draai snel je blaadje om voor de volgende stappen!

Koningsdag kroon
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STAPPENPLAN



...en weer door met de volgende stappen!
Koningsdag kroon

Van de stroken maak je de bogen van de kroon. Leg 
de korte stroken in een kruis en niet ze in het midden 
aan elkaar vast. Vervolgens doe je het zelfde met de 
lange stroken. 

Niet de stroken aan de onderkant vast aan de rand van 
de brede strook waar Koning/Koningin op staat. Er zijn 
nu 4 boogjes ontstaan voor de kroon.

Lijm met Bison Alleslijm de wasknijpers rondom de 
kroon vast. 

Versier de kroon met de onderdelen van de 
printable, de edelstenen, de cadeaustrikken en 
Bison Alleslijm. Om de kroon nog sprankelender te 
maken gebruik je Bison Glitter Glue.
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Knip van het lint 2 stukken van ongeveer 20 cm af 
en lijm deze met Bison Alleslijm aan de zijkanten 
van de kroon aan de binnenkant vast.
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Tadaaaa!

Vandaag ben jij de 
Koning of Koningin!

Knip het rood, wit en blauwe vloeipapier in vierkante 
stukken van 20x20 cm en leg de vierkanten op 
elkaar. Pak deze onder in het midden samen zodat er 
een bloem ontstaat. Niet de bloem in het midden 
boven op de kroon vast.
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