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Je schattige pompon pinguïn
Tover in een paar zeer eenvoudige
stappen, je eigen pinguïn. Hij is niet
alleen heel leuk, maar ziet er ook als
decoratie geweldig uit.
En zo wordt hij gemaakt:

Stap 1:

Als eerste heb je twee pompons nodig. Een voor het hoofd en een voor de buik van de pinguïn.
Volgens de ingesloten handleiding van de pomponset maak je de pompon voor het hoofd met de
uitwendige diameter van 40 mm (20 mm radius) en de inwendige diameter 20 mm (10 mm radius).
Voor de buik heb je 2 kartonnen schijven nodig met een buitendiameter van 70 mm (35 mm radius) en de binnendiameter van 30 mm (15 mm radius).
Een kleine tip: zodat de buik aan de ene kant wit wordt, omwikkel je de schijven 1 derde van witte
wol, en 2 derde met zwarte wol.

Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:

Wol in zwart en wit
Wiebelogen
Pompon sjablonen
Karton
Gekleurd papier of vilt in oranje of rood

Naald
Lijm
Schaar

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Nu kun je de twee pompons met afbinddraden aan elkaar vastknopen.. Je kunt ze
verder nog met een beetje lijm bevestigen, zodat ze goed bij elkaar blijven.

Stap 3:
Nu teken je op een stuk gekleurd papier of vilt (in rood of oranje) de patronen van de snavel en
de voeten op:
Snavel: ruitje: lengte: 40mm
breedte: 20mm
Voeten: breedte: 60mm - zie afbeelding
Daarna knip je aan de hand van je patronen de voeten en de snavel uit.

Stap 3:

Stap 4:

Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:

Wol in zwart en wit
Wiebelogen
Pompon sjablonen
Karton
Gekleurd papier of vilt in oranje of rood

Naald
Lijm
Schaar

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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De snavel moet je in het midden samenvouwen. Vervolgens kun je hem met een beetje lijm op
het hoofd van de pinguïn bevestigen.
Nu moet je nog de voeten - ook met lijm - op de onderkant van de pinguïn bevestigen. Tot
slot plak je nog 2 wiebelogen op, zodat je schattige pinguïn wat kan zien. En nu is je kleine
kunstwerk klaar.

