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Benodigde materialen:
crêpepapier in geel en lichtgroen van elk 4 vel 25 x 50 cm
garen in geel of lichtgroen 70 cm lang,
Boek Dekorative PaperPompons (TOPP)
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Lenteachtige pompons
Decoratie voor verschillende gelegenheden!
Hand gevouwen pompons zijn geschikt als feestdecoratie, kamer- of raamdecoratie of als decoratie op een geschenk.

Materiaal:

Algemeen:

4 vel crêpepapier 25 x 50 cm in het geel
en lichtgroen of groen
70 cm garen in bijpassende kleur,
een schaar

diameter van de bal ca. 24 cm,
vouwbreedte ca. 3,5 cm, de
uiteinden worden afgerond

Voor pompons kan men crêpepapier, zijdepapier of servetten gebruiken. Voor het afbinden

1.

draad, een lint of garen. Voor beginners is crêpepapier het meest geschikt, omdat het sterker
is, en de pompons voller overkomen dan de andere papiersoorten. Wie het basisprincipe van pomponvouwen beheerst, kan verschillende versies met geweldige materialen maken.

De vellen van 50 x 25 cm afwisselend van kleur opstapelen en op een afstand van 3,5 cm in een

2.

zigzag vouwen. Deze bundel met een bijpassende kleur garen in het midden afbinden.

De bundel uiteinden met de schaar zo ver verkorten, dat alle lagen van het papier tot aan de
bundel eindigen. De hoeken met een schaar afronden.

3.

Begin met het plukken aan de kant, die tegenoverge-

steld ligt aan het ophanglint. De eerste 4 lagen plukken.
Over het algemeen geldt, hoe minder sterk geplukt
wordt, des te vlakker wordt de bal.

De ontstane halve bal ophangen en de resterende lagen

4.

plukken. Ten slotte de bal nog zo nawerken dat er een
zo gelijkmatig mogelijke algemene indruk wordt gecreëerd.
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