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De 3 koningen 
 
Koning Melchior met een kist goud 
 
Lichaam 
 
Maak een verzwaarde inzetstuk om in de basis te plaatsen door een cirkel van 
ongeveer 15 cm in diameter te knippen, een rijgsteek helemaal rond de buitenkant 
van de cirkel te naaien, trek aan de draad om iets op te trekken om een komvorm 
te creëren, giet er wat  verzwaarde vulling in kralen/bonen, trek de rest van de 
draad aan en naai dicht, opzij zetten  
 
Begin met het goudgaren of de kleur die je voor het lichaam gaat gebruiken 
Toer 1: in mr, 1l, 6 v (6 v) 
Toer 2: 2 v in elke steek (12 v) 
Toer 3: [1 v in eerste steek, 2 v in volgende] herhaal rond (18 v) 
Toer 4: [1 v in eerste 2 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (24 v) 
Toer 5: [1 v in eerste 3 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (30 v) 
Toer 6: [1 v in de eerste 4 steken, 2 v in de volgende] herhaal rondom (36 v) 
Toer 7: 1 v in de voorste lussen (36 v) 
Toer 8-13: 1 v in elke steek (36 v) 
Toer 14: [1 v in eerste 10 steken, 2v smh) herhaal rond (33 v) 
Toer 15-17: 1 v in elke steek (33 v) 
Toer 18: [1 v in de eerste 9 steken, 2v smh) herhaal rond (30 v) 
Toer 19-20: 1 v in elke steek (30 v) 
Toer 21: [1 v in eerste 8 steken, 2v smh) herhaal rond (27 v) 
Toer 22-23: 1 v in elke steek (27 v)  
Dit is een goed moment om het verzwaarde inzetstuk aan de basis van de figuur toe 
te voegen  
en te beginnen met vullen, ga door met vullen terwijl je werkt 
Toer 24: [1 v in eerste 7 steken, 2v smh) herhaal rond (24 v) 
Toer 25-26: 1 v in elke steek (24 v) 
Toer 27: [1 v in eerste 6 steken, 2v smh) herhaal rond (21 v) 
Toer 28: 1 v in elke steek (21 v) 
Toer 29: [1 v in eerste 5 steken, 2v smh) herhaal rond (18 v) 
Toer 30: [1 v in eerste steek, 2v smh] (12 v) 
overschakelen naar bruin/huidskleur garen 
Toer 31: 2 v in elke steek (24 v) 
Toer 32-36: 1 v in elke steek (24 v) 
Toer 37: [1 v in eerste 2 steken, 2v smh] (18 v) 
Toer 38: [1 v in eerste steek, 2v smh] (12 v) 
Toer 39: 2v smh rond (6 v) 
Afmaken 
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Maak 2 armen 
 
Begin met huidskleur (laat op één van de armen een lange draad aan het begin 
zodat je deze kunt gebruiken om de handen aan de kist te naaien) 
Toer 1: in mr, 1 l, 6 v (6 v) 
Toer 2: [1 v in de eerste 2 steken, 2 v in de volgende] herhaal rond (8 v) 
veranderen in kledingkleur 
Toer 3-11: 1 v in elke steek (8 v) 
Naai de armen aan de zijkant van het lichaam in de nek  

 
Kist goud 
 
Met bruin garen, Haak 10 lossen 
Toer 1: 1 v in tweede l en elk l tot het einde (9 v) 
Toer 2-5: 1 l, keer, 1 v in elke steek  (9 v) 
Toer 6: l 1, haak 4 v langs de korte kant van je rechthoek, haak in achterste lussen 
van elke steek langs lange kant, haak 4 v in andere korte kant en in achterste 
lussen over de andere lange kant, sluit de toer met 1hv in de eerste v (26 v) 
Toer 7 -8: 1 l, 1 v in elke steek rondom, sluit met 1 hv in de eerste v (26 v) Werk af 
 
Herhaal rij 1-6 voor de bovenste helft van de kist 
Haak met een contrasterende kleur, hv steek de twee helften aan elkaar, wanneer 
ze gedeeltelijk zijn vastgemaakt, vul de kist en maak helemaal rondom af 
Gebruik de lange draad van de hand, naai door de kist, in de andere hand en dan 
terug door de kist en in de eerste hand. Werk af  
 
Hoofddeksel  
 
Met bordeauxrood garen 
Toer 1: in mr, 1l, 6 v (6 v) 
Toer 2: 2 v in elke steek (12 v) 
Toer 3: [1 v in eerste steek, 2 v in volgende] herhaal rond (18 v) 
Toer 4: [1 v in eerste 2 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (24 v) 
Toer 5-6: 1 v in elke steek (24 v) 
Werk af en knip af en laat een lange draad over om te naaien 
 
Met room-wit garen 
Haak 3 lossen 
Toer 1: 1 v in de tweede l vanaf de naald en in de volgende l (2 v) 
Toer 2-32: 1 l, keer, 1 v in elke steek (2 v) 
Werk af en knip het garen af, maar laat een lange draad over om te naaien 
 
Plaats het bordeauxrode stuk op het hoofd en naai het op zijn plaats om het vast te 
zetten. 
Wikkel de room-witte band net onder de achterrand van het bordeauxrode stuk en 
wikkel rond met een overlap in het midden van de voorkant, trek de twee 
uiteinden omhoog en zet vast. Maak een edelsteen (door een paar steken te 
zetten) op de overlap en naai dan rond in goud om een sieraad af te maken. 
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Koning Caspar met een zak wierook 
Maak het lichaam en de armen precies  
hetzelfde als koning Melchior met  
groen-blauw garen of de gewenste kleur. 
 
 
 
 
Hoofddoek  
 
Met groenblauw garen 
Toer 1: in mr, 1l, 6 v (6 v) 
Toer 2: 2 v in elke steek (12 v) 
Toer 3: [1 v in eerste steek, 2 v in volgende] herhaal rond (18 v) 
Toer 4: [1 v in eerste 2 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (24 v) 
Toer 5-7: 1 v in elke steek (24 v) 
Toer 8: [1 v in de eerste 7 steken, 2 v in de volgende] herhaal rond (27 v) 
Op dit punt begin je in rijen te werken, waarbij je aan het einde van elke rij keert 
Toer 9: v in volgende 18 steken 
Toer 10-14: 1 l, keer, 1 v in elke steek (18 v) 
Toer 15: 1 l, keer, 2 v in eerste steek, 1 v in volgende 16 steken, 2 v in laatste 
steek (20 v) 
Toer 16-17: 1 l, keer, 1 v in elke steek (20 v) 
Afwerken, op het hoofd plaatsen 
 
Kroon met goudkleurig garen  
Haak 39 lossen, sluit met hv tot eerste l 
Toer 1: 1 l, v in elke steek rondom, sluit met hv in eerste steek 
Toer 2: [3 l,  1 hv in dezelfde steek, 1 hv in de volgende 3 steken] herhaal rond 
Werk af en laat lange draad over om te naaien 
Naai op zijn plaats rond de hoofddoek 
 
Zak wierook 
 
met bruin of grijs garen  
Toer 1: in mr, 1l, 6 v (6 v) 
Toer 2: 2 v in elke steek (12 v) 
Toer 3: [1 v in eerste steek, 2 v in volgende] herhaal rond (18 v) 
Toer 4: [1 v in eerste 2 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (24 v) 
Toer 5-8: 1 v in elke steek (24 v) 
Toer 9: [1 v in eerste 2 steken, 2v smh] (18 v)  
Vul de zak lichtjes op 
Toer 10: [1 v in eerste steek, 2v smh] 
Toer 11- 12: 1 v in elke steek 
Werk af en werk de uiteinden in 
Knoop de zak dicht met contrastkleurig draad  
Naai de zak in de handen op dezelfde manier bij koning Melchior 
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Koning Balthasar met een fles Mirre 
Maak het lichaam en de armen precies  
hetzelfde als koning Melchior met 
paars garen of de gewenste kleur 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofddoek  
 
met bessenkleurig garen 
Toer 1: in mr, 1l, 6 v (6 v) 
Toer 2: 2 v in elke steek (12 v) 
Toer 3: [1 v in eerste steek, 2 v in volgende] herhaal rond (18 v) 
Toer 4: [1 v in eerste 2 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (24 v) 
Toer 5: 1 v in de achterste lussen (24 v) 
Toer 6-7: 1 v in elke steek (24 v) 
Op dit punt begin je in rijen te werken, waarbij je aan het einde van elke rij keert 
Toer 8: 1 v in volgende 10 steken (10 v) 
Toer 9-15: 1 l, keer, v in 10 steken (10 v) 
Af hechten en de draad wegwerken 
 
Band met wit garen 
Haak 30 l, sluit met hv 
Toer 1: 1 l, 1 hst in elke steek rondom, sluit met 1 hv van de vorige toer (30 v) 
Eindig met lange draad om te naaien 
 
Naai de hoofddoek op het hoofd met de witte band rond de onderkant, naai met 
blauw-groen garen steeds 3-4 keer rond elke derde steek. 
 
Fles met Mirre 
 
Toer 1: in mr, 1l, 6 v (6 v) 
Toer 2: 2 v in elke steek (12 v) 
Toer 3: [1 v in eerste steek, 2 v in volgende] herhaal rond (18 v) 
Toer 4-5: 1 v in elke steek rond (18 v) 
Toer 6: [1 v in eerste steek, 2v smh] herhaal rond (12 v) 
Vul lichtjes op 
Toer 7: 2 v smh, herhaal rond (6 v)  
Toer 8-10: 1 v in elke steek (6 v) 
wissel naar contrasterende kleur 
Toer 11: 1 v in elke steek (6 v) 
Werk af en naai in handen op dezelfde manier als de vorige twee. 
 


