
Je mag dit artwork, het ontwerp en het logo, alleen maar gebruiken om mee te knutselen, dus niet voor de verkoop of met een commercieel doel. 
Het is eigendom van Gaststad Koningsdag in Rotterdam, 10 jaar Koningschap 2023 en ontworpen door studio VollaersZwart als onderdeel van de Citydressing van de stad. Veel plezier met knutselen!

Dit heb je nodig: oude kleding en restjes 
stof in de kleuren oranje, groen en wit, een 
oude veter, lint of stukje band. Per type 
vlaggetje 2 prints voor het patroon. Een 
naaimachine of naald en draad.

Pak twee dezelfde vlaggetjes en 
knip ze uit. Speld de stukjes papier op 
de restjes stof. Naai de 3 rechthoekige 
delen aan elkaar. Doe dit nog een keer 
voor de achterkant. 

Naai de driehoek erop.
Speld twee vlaggetjes op 
elkaar en naai rondom, maar 
laat de bovenkant open.

Draai om naar de goede kant en maak de 
bovenkant dicht. Ga los en maak er nog een 
paar voor je eigen vlaggenlijn.

Maak de vlaggetjes vast aan een veter, lint 
of stukje band. Hang je eigen vlaggenlijn aan 
de muur, of nog beter, voor het raam!
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Maak je eigen vlaggenlijn!

KLAAR!
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Maak je eigen vlaggenlijn! 
Laat zien dat jij een echte 
King&Queen bent en deel je 
creatie op social media. Gebruik  
#010Koningsdag #Versierjezelf 
en maak kans op één van de 10 
speciaal ontworpen Wimpelsjaals!

VERSIER JEZELF.
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