
 

Koningsdag corsage
Met behulp van chenilledraad een Koningsdag versiering maken
Koningsdag! Trek je voor de gelegenheid je rood-wit-blauwe sokken aan? Of 
doe je oranje linten in je haar? Misschien speld je dit jaar wel deze speciale 
zelfmaak corsage op je kleding. Het is tenslotte feest!

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• haakkatoen (rood, wit, blauw, oranje)
• chenille draad (groen)
• stukje karton van 2,5 x 3,5 cm
• veiligheidsspeld

• lint (rood-wit-blauw)
• schaar

Wat heb je nodig? 

Hoe maak je de corsage? 
Stap 1: Neem een chenille draad en vouw deze op ongeveer 10 cm van het uiteinde om.

Stap 2: Pak het stukje karton, leg de lange kant van het chenille draad hier horizontaal op en wikkel de 
katoenen draad een keer of 50 om het kartonnetje en de chenille draad.

Stap 1 Stap 2

Stap 3: Knip de draad af. Trek de knik in het chenille draad tot achter het bundeltje katoenen draad. Trek 
de chenille draad naar één zijde van het kartonnetje. Draai het lange stuk chenille draad vast om het korte 
deel en zet hiermee meteen het katoenen draad vast.

 



 

Stap 3 a Stap 3 b Stap 3 c

Stap 4: Knip de katoenen draden (aan de andere kant van het kartonnetje) door en verwijder het 
kartonnetje.

Stap 5: Draai de rest van het lange stuk chenille draad om het bundeltje katoenen draad.

Stap 6: Knip de katoenen draden bij zodat ze mooi recht worden. Herhaal de stappen met andere kleuren 
katoen. Voor een gemêleerde bloem wikkel je twee verschillende kleuren draad een stuk of 25 keer 
tegelijkertijd om het kartonnetje.

Stap 4 Stap 5 Stap 6

 



 

Stap 7 Stap 8 Stap 9

Filmpje hoe je de corsage kunt maken:
• https://youtu.be/EDjTgJ3IQlk

 


