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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 1.5 h

tempex ballen Ø 5 + 6 cm,
knutselvilt zwart, lint rood 
met witte stippen

fimo in oranje 
sleutelringeten 
houten schijven

acrylverf in rood
decoratie sneeuw

Guirlande
Sneeuwman

3 tempex ballen met een diameter van 6 cm en 2 tempex ballen met een diame-
ter van 5 cm op houten spiesen steken en deze volledig met decoratiesneeuw 
beschilderen. Bij het drogen in een pennenbak zetten. In de tussentijd van Fimo 
soft klei in oranje 3 wortelen van 2 cm en 2 wortelen met een lengte van 1,5 cm 
vormen: Een rol aan de voorkant dunnen uitrollen en met een spies groeven 
inkerven. Laat daarna volgens de instructies in de oven uitharden.

Voor de hoeden neem je 2 verschillende maten hout schijven (ongeveer 2 en 4 
cm). Beplak een zijde met zwart vilt. Knip drie cirkels met een diameter van 7 
cm en twee cirkels met een diameter van 5 cm uit. Vervolgens ongeveer 3 cm 
brede stroken afknippen en op de rand van de houten schijven plakken (lijmpis-
tool warm!).

Teken vriendelijke gezichten op de sneeuw ballen (met een zwarte stift en de 
rode acrylverf) en lijm de neuzen met het lijmpistool op. Bind 5 strikken van on-
geveer 6 centimeter en lijm deze steeds onder de mond van de ballen. Knip on-
geveer 1 meter van het rode lint, buig de uiteinden ongeveer 2 cm om en plak 
een lus aan beide zijden. In deze rijg je de sleutelringen. Verdeel de sneeuwpop 
gezichten over de lengte van het lint en plak deze met het lijmpistool (warm) 
boven op de hoofden. Hierop worden dan nog de hoeden gelijmd, die het lint 
extra moeten fi xeren. Na het drogen bij het raam of aan de deur aanbrengen.

ca. 1.5 h

Materiaal:

Werkwijze:

N°103.773- Guirlande Sneeuwman


