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Materiaal:
wol in wit
lijmpistool
vilt
gekarteld lint
restanten borduurgaren

mini-pomponlint
pompons
knutsellijm
kunststof of houten kralen 8 mm

Werkwijze:

lamaSchatt ige

van pompons

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:middel ca. 3 uur

Maak tien pompons in grootte 1, twee 
pompons in grootte 3 en twee pompons 
in grootte 4. De sjablonen vindt je op de 
laatste pagina van deze instructie.
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Lijm voor het lichaam de twee pompons 
met grootte 4 met het lijmpistool sa-
men. Druk de woldraden bij de te lijmen 
plaatsen uit elkaar, zodat de lijm zo dicht 
mogelijk bij de binnenste kern van de 
pompons kan worden aangebracht.

Lijm nu het hoofd met de hals op het 
lichaam en de benen met de stompe 
uiteinden onder het lichaam. Het ziet 
er extra fraai uit als de vier poten een 
beetje naar binnen gericht zijn als bij een 
echte lama.

Knip het lichaam in een langwerpige ova-
le vorm. Het ziet er extra mooi uit als je 
de overgangen tussen de twee pompons 
niet meer ziet.

Versier de deken zoals afgebeeld met de 
linten en de pompons.

Plak voor de vier poten twee pompons 
grootte 1 aan elkaar. Knip de benen iets 
smaller en aan een uiteinde iets spitser.

Voor de kwastjes wikkel je steeds een 
streng van 4 cm lengte. Bind de strengen 
onder een uiteinde stevig vast. Knip dan 
de onderkant van de lussen open.

Knip oren uit het vilt (grootte naar wens).
Plak ogen, oren, deken en kwastjes op. 
Vouw de oren aan de onderkant in het 
midden.

Lijm voor het hoofd en de hals steeds 
een pompon in grootte 1 pompon op de 
zijkanten van de pompon met grootte. 
Knip een pompon iets smaller om de hals 
te vormen.
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Pompon-sjablonen

Grootte 1

Grootte 2

Grootte 3

Grootte 4


