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Knip een halve cirkel uit papier
Stel een kompas in op een lengte tussen 23 en 30 cm, afhankelijk van de grootte van het hoofd van uw kind.
Plaats het kompas in het midden van de onderrand en teken een halve cirkel met het bijgevoegde
potlood.Knip deze vorm na het tekenen met een schaar uit.

Maak voor een peuter of jong kind de straal 23 of 25 cm lang. Gebruik voor een iets ouder kind een straal van
28 of 30 cm.

Rol het papier in een kegel
Terwijl u het papier vormgeeft, houdt u de onderrand op een lijn met uw werkoppervlak zodat het vlak op dat
oppervlak kan rusten. Houd de overlappende rand tegen elkaar met dubbelzijdig plakband of lijm.
Als u lijm gebruikt, moet u mogelijk een nietmachine gebruiken om de onderkant van de kegel op zijn plaats te
houden terwijl de lijm droogt.

Snijd franjes in de onderkant van de hoed
Elke pony moet ongeveer 1 cm lang en 2,5 cm van elkaar verwijderd zijn. Vouw deze franjes zo dat ze uit de
onderkant van de kegel steken.
U zult later deze franjes gebruiken om de rand van je hoed aan het conische deel te bevestigen.

Trek een rand voor de hoed
Teken op een nieuw vel bouwpapier een lijn die qua lengte gelijk is aan de diameter van de opening van de
hoed. Teken een cirkel rond deze lijn en teken daar vervolgens een grotere cirkel omheen. Knip de grotere
cirkel en de kleinere cirkel uit en gebruik de grote ring die achterblijft als je rand.Meet de binnendiameter van
uw kegel meerdere keren en op verschillende plaatsen. Gebruik de kleinste maat die u krijgt bij het bepalen
van de diameter van uw rand.
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Schuif de rand over de bovenkant van de hoed en op de franjes aan de basis. Lijm of plak de rand van deze
rand aan de onderkant vast.De rand moet precies aan de rand van de kegel passen. Als u het niet helemaal
naar deze randen kunt schuiven, snijdt u voorzichtig extra papier weg van de binnenrand van de rand en
probeert u het opnieuw. Herhaal zo nodig totdat de rand plat op de flappen ligt.
De gemakkelijkste manier om de rand aan de rand van de hoed te bevestigen, is om lijm of dubbelzijdig
plakband op de onderste binnenring van de rand aan te brengen voordat u deze op de kleppen schuift.

Wanneer u de binnenste cirkel van uw rand tekent, plaatst u het puntige uiteinde van het kompas op het
middelpunt van uw middellijn en stelt u het kompas in op de helft van de diameterlengte. Teken rond de lijn en
zorg ervoor dat uw omtrek beide uiteinden van de lijn raakt.

Nadat u de binnenste cirkel heeft getekend, stelt u het kompas zo in dat uw nieuwe straal 7,6 cm groter is dan
de straal van uw binnenste cirkel. Gebruik hetzelfde middelpunt en teken gelijkmatig een grotere cirkel rond
de kleinere binnenste cirkel.

U kunt de binnenste cirkel weggooien nadat u ze allebei hebt geknipt. U heeft alleen de buitenste ring nodig
voor de rand.

Zet de rand vast aan de hoed

Versier de hoed
Laat uw kind de hoed versieren. Dit kan met verf, kleurpotloden, stickers, glitters.... Het kan allemaal.
Vergeet de mooi hoed niet mee te nemen naar Kasteel De Keverberg


