
Wij zijn benieuwd!     Deel jouw creatieve resultaat met #debanier DeBanierCreatief baniercreatief de.banier Maken!

1100073 Vilt lichtgrijs

1100031 Vilt dun beige

2332100 Imitatiebont grijs

1860093 Vulmateriaal polyester

1520090 Splitpen 14 mm zilver

0808998 Gutermann textiellijm 

Naaimachine

Schaar

Meetlat

Prikpen

Naald en draad



Wil je van je kleine held een stoere 
Viking maken voor Carnaval? 
Dan kan deze helm zeker niet 
ontbreken.  Als je wat handig bent 
met een naaimachine heb je zo 
voor elkaar.

Psst... door het patroon aan 
te passen maak je hem even 
gemakkelijk voor jezelf!

Werkwijze

 × Download en print de patronen op debanier.be/knutseltips. Dit patroon is gemaakt voor een 
hoofdomtrek van 52 cm. Indien je groter of kleiner nodig hebt moet je het patroon aanpassen.

 × Teken de patronen over op de vilt en knip uit. Speld de kleine band aan de gebogen kant van 
een halve cirkel. Naai dit met je naaimachine vast en herhaal met de andere halve cirkel.

 × Prik met de pikpen een gaatje om de 5 cm in het midden van 1 lange band en steek hier 
de splitpennen door. Plooi deze band dubbel met de goede kanten op elkaar en naai de 
korte kanten op 1 cm van de rand aan elkaar. Herhaal dit met de andere lange band.

 × Steek deze 2 banden in elkaar met de slechte kant op elkaar en naai de onderrand 
helemaal vast op 0,5 cm van de rand. Speld de band aan de bovenkant van de helm 
vast. Zorg dat de kant met de studs op de goede kant van de helm ligt. Naai dit vast.

 × Naai de hoorns ook op enkele millimeters van de rand.  
De opening blijft open. Deze vul je op met het vulmateriaal.

 × Bevestig de hoorns door ze met de hand vast te naaien in het midden van de halve cirkels.

 × Knip uit pels 2 stukjes van 2,5 cm x 13 cm. Lijm de pels met textiellijm vast op de hoorns.

 × Bevestig de splitpennen op de middelste band.

Tip:  Je kunt de helm nog wat vormen door het een tijdje strak over een schaal of bol te trekken,  
zo krijgt het een mooie ronde vorm.

Deze knutseltip vind je met stap-voor-stapinstructies terug op debanier.be/knutseltips


