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Nr.104.961 - Pompon bij 
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:eenvoudig ca. 2 uur

Materiaal:
wol geel/zwart 
chenilledraad zwart 
knutselvilt wit 
2 wiebelogen 

stevig karton 
passer 
dikke borduurnaald 
knutsellijm 

Pompon-bij 
pluizig en schatt ig 

Maak van het karton de mal voor de pompons. Gebruik de passer om twee 
grote ringen, Ø 8 cm buiten en Ø 3 cm binnen, en twee kleine ringen, Ø 6 cm 
buiten en Ø 2 cm binnen af te tekenen. Knip de ringen uit. 

Begin met de grote ringen en de zwarte wol. Leg de sjablonen op elkaar en 
omwikkel ze gelijkmatig. Dit zal later de zwarte streep geven. Het wikkelen 
gaat sneller als je de draad twee of meer keer neemt en in de dikke naald 
inrijgt. 

Wikkel vervolgens verder met gele wol tot 
er in het midden nog maar een kleine ope-
ning is. Wikkel nu nog wat zwarte wol op één 
plaats rond de sjablonen. Dit geeft een zwart 
e achterste. Voor het hoofd omwikkel je de 
kleine sjablonen volledig met gele wol. 

Tip:
Hoe pluiziger de 

wol, hoe pluiziger de 
pompons zullen zijn. 
Katoengaren is eer-
der ongeschikt voor 

pompons.
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Knip de pompons rondom open met een 
schaar. Om dit te doen, prik je de schaar op 
één plaats tussen de twee sjablonen. 

Vouw een stuk wol dubbel, rijg het tussen 
de kartonnen sjablonen, strak aantrekken 
en samenknopen. Verwijder de kartonnen 
sjablonen. Herhaal bij pompon 2. Knip dan de 
twee pompons met een schaar een beetje in 
vorm. Naai ze vervolgens aan elkaar. Je kunt 
hiervoor de binddraden gebruiken - of een 
nieuwe draad. 

Knip de vleugels, met behulp van het sjabloon, uit het witte vilt en lijm ze aan 
de bovenkant in het pomponlijfje. Lijm een klein stukje chenilledraad op als 
mond. Vouw de rest van het chenilledraad in het midden dubbel en lijm het als 
antennes in het hoofd. Plak de ogen op en laat de lijm drogen. 

VLEUGELS 
2x 

RING 
GROOT 2x 

RING 
KLEIN 2x 

Knutselidee uit het boek Let‘s bee Friends - Frechverlag 


