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Prinses of ridder op verzoek?
Zo maak je de juiste verkleedkleren!

K

Kinderen zeggen wel het vaker: ‘Ik wil een prinses

Kinderen vinden het super als een verkleedpartij bij wijze van
verrassing georganiseerd wordt. Maar ze genieten er ook van

zijn, een piraat of nee, een ridder.’ Het is nu eenmaal

om zelf aan de slag te gaan, en hun verkleedkeren te knutselen. Hieronder vind je vier kant-en-klare recepten voor de juiste

net iets leuker om aanzien te hebben. Maar daar-

setjes textiel. Prins, ridder, piraat of clown: in een handomdraai
hebben ze de juiste kleren om het lijf.

voor heb je natuurlijk de juiste outfit nodig. Moeilijke
opdracht? Helemaal niet! Met een stel oude T-shirts,
wat knip- en naaiwerk vul je zo de verkleedkoffer aan.
En het kost je helemaal niks.

Benodigdheden

Benodigdheden

zachtroze T-shirt, lintjes, strikjes, tule, schaar, elastiek,

2 T-shirts in een verschillende kleur, schaar, naai-

naaigerief

machine, alcoholstift of textielstift

Prinses

Ridder

Knip het T-shirt op ongeveer 20 cm van de onderste rand door.

Leg de T-shirts op elkaar. Knip ze in vier stukken: een keer

Doet het in een rechte lijn of met golfjes. Rijg een elastiek door

horizontaal en een keer verticaal.

de zoom van de onderste rand. Dit wordt het rokje.

Wissel nu de stukken om, zodat je telkens een T-shirt krijgt met
twee stukken van een verschillende kleur. Naai de stukken met

Vervolgens knip je de voorkant van het bovenstuk midden-

de naaimachine aan elkaar.

door. Rond de hoeken ook nu weer af met golfjes. Rijg een
lintje door de zoom van de kraag. Dit is het jasje. Je kunt ook

Met dit kleurige bovenstuk zal je in het heetst van de strijd

de mouwtjes met golfjes korter maken. Haal een elastiekje

zeker opvallen. Daarom moet je als ridder zorgen voor de juiste

door de zoom van de mouw en je hebt er leuke armbanden of

bescherming. Je kunt met een alcoholstift of textielstift wapen-

elastiekjes voor in je haar bij.

schilden of riddertekens op het T-shirt tekenen: een leeuw, een
vlam, een bliksem… als het maar indruk maakt!

De prinses heeft nu al een sierlijk tweedelig pakje om aan te
trekken. Maar het kan nog wat opfleuring gebruiken. Versier het

En vergeet vooral de afwerking niet: met een lint om de mid-

rokje en het jasje met lintjes, bloemen en tule volgens je eigen

del, een zwaard en helm kun je echt ten strijde trekken.

inspiratie. Hoe frivoler, hoe meer kans dat de prins op het witte
paard deze prinses zal uitkiezen om naar het bal te gaan…
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Benodigdheden

Benodigdheden

T-shirt, oude pyjamabroek, gekleurde lapjes,

wit T-shirt, oude pyjamabroek, schaar,

textielverf, dikke naald en wol, elastiek

textielverf of alcoholstift

Clown

Piraat

Een clown moet altijd en overal vrolijkheid uitstralen.

Een piraat is superstoer, maar zijn outfit mag best wat

Kom dus zeker kleurrijk voor de dag! Naai met een

sjofel zijn. Dat bewijst dat hij al heel wat watertjes heeft

grove steek de gekleurde lapjes kriskras op het T-shirt.

doorzwommen. Knip daarom onregelmatige hoeken uit

Gebruik daarvoor eindjes felgekleurde wol. Met textiel-

de onderkant en de mouwen van het T-shirt. Doe het-

verf kun je de niet bedekte stukken T-shirt voorzien van

zelfde bij de pijpen van de pyjamabroek. Zo ben je al

vrolijke figuurtjes, bloemen, bollen…

een halve krijger.

Op dezelfde manier kun je van een oude pyjamabroek
een clownsbroek maken. Voorzie die van een grote strik.

Om het compleet te maken, schilder of teken je strepen

Vouw daarvoor een langwerpige lap stof in de lengte in

op het T-shirt. Schets er nog een vlag of een doods-

drieën. Vouw de lap dan nog eens in de breedte. Zet de

hoofd bij. Daarna verzorg je de accessoires. Met een

uiteinden met een paar steekjes vast.

stukje vilt en een elastiek knutsel je een ooglap ineen.

Knoop een smalle strook stof om het midden van deze

Nu nog een hoofddoek opzetten, en je kunt de zee

constructie vast: zo ontstaat er een strik. Haal een elas-

gaan veroveren!

•

tiek onder de knoop door en bind die vast aan de broek.
Tijd om grappen uit te gaan halen!
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