Moeilijkheidsgraad: middel



Benodigde tijd: ca. 2 uur
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PomponZacht

kussen

Materiaal:

 wol in 3 verschillende kleuren
 pompon maker
 lijmpistool (warm)
 kussenhoes 40 x 40 cm
 schaar

Knutselidee

Voor het kussen van 40 x 40 cm
zijn 64 pompons nodig.
Dat klinkt eerst veel, maar ze zijn
met de pompon maker in een
mum van tijd gemaakt!
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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:
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De pompon maker ...
... zo werk t hij:
voor de pompons de pompon
1. Gebruik
maker met een Ø van 5 cm.

Leg de twee ringen zo op elkaar, dat de
inkepingen (kleine halve cirkels) in elkaar
passen.

nu de wol gelijk2. Wikkel
matig om de eerste

halve cirkel, totdat deze
volledig gevuld is.

de eerste halve
3. Zodra
cirkel gewikkeld is, de
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4.

5.
6.

Nu wordt de pompon met een kleine scherpe schaar tussen de ringen opengeknipt.

Vervolgens een stuk wol doorrijgen en een
paar stevige knopen maken.

Tot slot de ringen verwijderen en de
pompon nog wat in vorm knippen.

draad naar de andere kant
leiden en dan ook deze
halve cirkel vullen.
Vervolgens samenklappen
en sluiten.
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:

De kussenhoes versieren

Nu worden de voltooide pompons met het lijmpistool op
de kussenhoes gelijmd. De pompons kunnen er ook op
worden genaaid, dit duurt echter wat langer!

8 rijen - per rij 8 pompons
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De video behorende bij het knutselidee:
YouTube - Aduis - Pompon kussen

Breng eenvoudig wat warme lijm uit het lijmpistool op
de hoes aan en druk hier de pompon op. Tot slot nog alle
pompons aan elkaar lijmen.
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