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Benodigde materialen: gebreide band - kabelpatroon rood, tempex- Benodigd gereedschap:
plaat ca. 20 x 30 cm, tempex schijf Ø 20 en 15 cm, decoratie sneeuw, spatel, breinaalden 6-7,
houten spiesjes, tempex bal 2x Ø 7cm - 4x Ø 3 cm - 1x Ø 4 cm - 1x
lijmpistool (warm), schaar, lijm
Ø 5 cm, decoratieve kralen (ogen, neus), houten kralen rood Ø 6 mm,
kleurrijke wol, décopatch papier ogen, acrylverf zwart
Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Eerst steek je alle tempex ballen en schijven op de houten spiesjes. Breng nu op alle delen de decoratie sneeuw
aan (behalve de 3 ballen Ø 7 cm – deze verf je met zwarte acrylverf). Laat vervolgens alles goed drogen.








40 steken opzetten,
3 rijen in boordsteek 2 steken recht en 2 steken links breien,
vervolgens 11 rijen in tricotsteek breien.
Minderen: steeds 2 steken samen breien, totdat
nog 2 steken op de naald zijn,
knip de draad af, haal deze door de steken en afhechten.
Nu maak je nog een pompon van Ø ca. 4 cm. Naai deze in het
midden van de muts.




Tot slot breng je nog de muts op het hoofd van de
sneeuwman aan en bindt je de gebreide sjaal nog om
de hals. Klaar!



De resterende 3 ballen steek je met de houten spiesen in de
bodemplaat. Knip de ogen uit het décopatch papier en plak
deze op de 2 ronde decoratieve kralen op. Plak de 2 kralen
met het lijmpistool (warm) op het hoofd. Ook de neus en de
mond vorm je van decoratieve of houten kralen. Lijm deze
weer met het lijmpistool op de bal.




Steek nu met behulp van een houten spies de schijven op
elkaar en breng aan de zijkanten de ballen Ø 70 cm als
armen aan. De zwarte ballen plak je als knopen met het
lijmpistool op het lichaam.
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www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Ondertussen kun je de muts breien:

