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Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 2 uur

Materiaal:
wol wit/lichtbruin
halve kralen zwart
mini pompons
restjes vilt wit/roze/
lichtblauw
draad Ø 1 mm 2 x 52 cm

Lama’s:

Lama:

Cactussen:
wol mint
motief pons bloem
gekleurd karton roze
strassstenen
draad Ø 1 mm - 33 en 69 cm

Lama‘s 
cactussen 

Punniken
en

Punnik eerst de strengen met het punnikklosje: Voor elke lama heb je een 
streng met een lengte van 51 cm nodig voor de omtrek van het lijfje en een 
streng van 58 cm voor de binnenkant van het lichaam.

Steek de draad in de 51 cm lange streng van de lichaamsomtrek. Buig met 
behulp van het sjabloon eerst de omtrek van het lamalichaam met de poten 
en lijm het met het lijmpistool bij de staart aan elkaar.
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Lijm de 58 cm lange streng (zonder draad) aan de binnenkant van de rug, leg 
hem langs de rug naar het hoofd en zet hem vast. Maak een draai in de kop 
van de lama en leg de streng terug naar de buik en dan terug naar het ach-
terlichaam. Van daaruit leg je de rest van je streng in een ovale cirkel in het 
lichaam. Zet alles vast met lijm. Voor de kleine cactus, buig je de 32 cm lange gepunnikte streng voor de om-

trek volgens het sjabloon. Lijm vervolgens de binnenste 26 cm lange streng 
zonder draad in de cactus.

Maak de oren, halsband en het zadel van vilt en lijm alles vast. Versier het 
zadel met de kleine pompons. Plak de kralen op als ogen.

Pons met de motiefpons kleine bloemetjes uit het roze karton, versier ze met 
strassteentjes en plak ze op de cactus.

Punnik de tweede lama op dezelfde manier. Draai de tweede lama om, zodat 
ze elkaar aan kunnen kijken. Plak nu de oren, de halsband, het oog en het zadel 
met de pompons vast.

Cactussen:

Punnik eerst de strengen met het punnikklosje: voor een kleine cactus pun-
nik je een streng van 32 cm voor de omtrek en een streng van 26 cm voor de 
binnenkant van de cactus. Voor de grote cactus heb je een 68 cm lange streng 
nodig en een 76 cm lange streng plus een korte van 4 cm.

Voor de grote cactus, steek je de draad in de 68 cm lange streng. Gebruik het 
sjabloon om de omtrek te buigen en lijm de uiteinden met het lijmpistool aan 
elkaar. Lijm de 76 cm lange streng (zonder de draad) aan het onderste uitein-
de binnenin de cactus. Leg het langs de omtrek en plaats het kleine stukje met 
een lengte van 4 cm in de vrije ruimte. Zet alles vast met lijm.
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