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

Materiaal:
terracotta potjes Ø 8 cm 
acrylverf in wit, oranje, zwart 
2 grote pompons in rood 
chenilledraad in zilver 
washitape , penseel
waterbestendige wol / bubblegaren 

jute koord 
houten ballen met gat 
haak 
mezenbollen 
breinaaldenset dikte 2-3 

Werkwijze:

sneeuwmannen Mezenbollen 

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd: medium ca. 3 uur 

Knutselidee 
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Zet eerst de twee terracottapotjes in de grondverf met witte acrylverf. 

Plak dan een bijpassende washitape rond de rand. 

Schilder nu een grappig gezicht op beide sneeuwmannen en laat alles goed 
drogen. 
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Hanger: 

Sneeuwpop met muts: 
Sneeuwman 
met oorwarmers: 

Knip ca. 40 cm van het jutekoord af en vouw het 
eenmaal in het midden dubbel. Knoop de twee 
losse uiteinden rond de haak - het beste kun je ze 
vastlijmen met een klodder lijm uit het lijmpistool. 
Maak dan een knoop en rijg de houten bal erachter 
op. 

Zet voor de muts 28 steken op 4 naalden met naald-
dikte (2-3) en brei 2 averecht - 2 recht in het patroon. 
Brei ca. 10 cm en hecht losjes af. Keer het nu aan de 
onderkant binnenstebuiten en bind het met een lint 
aan de bovenkant samen – klaar is de muts. 
  
Voor de muts hebben we bubblegaren gebruikt - dat 
wordt meestal gebruikt voor afwassponsjes, is water-
bestendig en dus ideaal voor gebruik buitenshuis. 

Lijm 2 grote rode pompons, met het 
lijmpistool, aan de zijkanten. Buig 
een stukje chenilledraad in zilver (ca. 
10 cm) en lijm ook dit vast met het 
lijmpistool. 

Vervolgens kun je de hanger gemakkelijk van onderaf door het gat in het terracot-
ta potje rijgen, een mezenbol aan het haakje bevestigen en de sneeuwpop op een 
geschikte voederplaats ophangen. 

houten 
bal 

knoop 

haak vastkno-
pen 
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