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

Materiaal:
wol in zwart en wit
pompon sjablonen
gekleurd papier of vilt in oranje of rood

wiebelogen, schaar
lijm
naald

Werkwijze:

pompon pinguïnEen schatt ige
Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

makkelijk

ca. 0,5 uur

KNUTSELIDEE
Nr. 100.685 - Pompon pinguïn

Eerst heb je twee pompons nodig. Een voor het hoofd en een voor de buik van de 
pinguïn. Maak volgens de bijgevoegde instructies van de pomponset de pompon 
voor het hoofd met een buitendiameter van 40 mm (radius 20 mm) en een bin-
nendiameter van 20 mm (radius 10 mm). Voor de buik heb je 2 kartonnen schijven 
nodig met een buitendiameter van 70 mm (radius 35 mm) en een binnendiameter 
van 30 mm (radius 15 mm).
Een kleine hint: Om de buik aan één kant wit te maken, omwikkel je 1/3 van de 
schijven met witte wol en 2/3 met zwarte wol.

Nu kun je de twee pompons aan elkaar binden met de binddraden.
Je kunt ze bovendien met lijm aan elkaar lijmen, om ze goed bij elkaar te houden.

Teken nu de patronen voor de snavel en de voeten op een stuk rood of oranje 
papier of vilt:
Snavel: ruit: lengte: 40mm breedte: 20mm
Voeten: breedte: 60mm - zie foto
Knip vervolgens met behulp van je sjablonen de voeten 
en de snavel uit.

Vouw de snavel in het midden dubbel.
Daarna kun je het met een beetje lijm op het hoofd van de 
pinguïn vastplakken. Nu moet je de voeten aan de onder-
kant van de pinguïn vastlijmen. Lijm tot slot 2 wiebelogen 
op zodat je schattige pinguïn kan zien. En klaar is je kleine 
kunstwerkje.


