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Materialen:
Wol
karton
schaar

naald
eventueel pomponset
potlood, zelfklevende folie

Wikkelen met de pomponset

pomponsWikkeltechniek 

Moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

makkelijk

ca. 0,5 uur

De vier delen in paren rug aan rug leggen en 
na elkaar met de gewenste wol omwikkelen.

De omwikkelde delen die in elkaar gestoken 
kunnen worden in elkaar steken zodat er 
een ring ontstaat, en met een schaar de wol 
rondom openknippen.

Een stuk wol in de smalle kier tussen de de-
len leggen en de draad stevig afbinden. De 
onderdelen (van de pomponset) verwijderen 
en de pompon iets in vorm knippen, totdat 
het de gewenste vorm en grootte heeft.
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Wikkelen met kartonnen sjablonen

Wikkelen met een potlood

Bonte pompons wikkelen
Afhankelijk van de gewenste grootte van de pompon moet je twee 
identieke sjablonen van karton maken. Leg de sjablonen op elkaar en 
omwikkel ze met wol. 

Fixeer een ongeveer 30 cm lang stuk wol (mag niet snel knappen!) op 
een potlood. Plak hem met twee stroken plakband zoals aangegeven 
vast. De wol rond het potlood wikkelen, zodat een dik kluwen ontstaat.

Voor bont gemêleerde pompons moet je 
verschillende gekleurde strengen wol
gelijktijdig om de sjabloon wikkelen.

Met een stopnaald gaat dit het gemakkelijkst. De lussen moet je stevig 
wikkelen. Zodra het gat in het midden gevuld is, kun je de wol rondom 
inknippen en tussen de sjablonen met een wollen draad afbinden.

Wanneer de gewenste grootte bereikt is, kun je het plakband
verwijderen en alles van het potlood afstropen en weer met een draad 
afbinden.

Bij tweekleurige pompons moeten de 
helften met verschillende kleuren
worden omwikkeld.

Daarna kun je de sjablonen inscheuren en verwijderen. De pompon kan 
nu in vorm worden geknipt.

De draden aan de tegenoverliggende zijde afknippen en naar wens met 
een schaar in vorm brengen.

Wanneer je steeds weer een paar
anders gekleurde omwindingen
wikkelt, ontstaat een stippenpatroon.
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