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Moeilijkheidsgraad:

Materialen:



benodigde tijd:

 wol en knutselvilt 30x30 cm in verschillende kleuren
 houten kralen en knopen ter decoratie
 UHU alleslijm of knutsellijm

ca. 1 uur

 wat grind
 schaar, liniaal
 wiebelogen

Werkwijze:

voor de armen en benen draaien:
1. Koordjes
Dit kan het beste in partnerverband gebeuren. Knip drie 3 m lange draden in
verschillende kleuren af, voor elke plankzitter. Eindresultaat twee koordjes
met een lengte van 60 tot 70 cm (armen = één koord, benen = één koord).

De ene partner houdt een uiteinde van de draad in zijn hand. De tweede
partner spant de draden en draait deze tot zich de streng van zelf samenrolt,
wanneer hij losser wordt gehouden.
Bepaal het midden en leg een schaar op dit punt aan. Beide uiteinden van de
streng vasthouden. De partner die de streng gedraaid heeft, neemt beide
uiteinden in een hand en houdt deze omhoog, zodat de schaar kan draaien.

Knutselidee

Als de schaar niet verder draait, wordt deze eruit getrokken en de open
einden worden samengeknoopt.
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www.aduis.com

Pompon voor het hoofd wikkelen:
Als je niet weet hoe je een pompon moet maken, kijk je gewoon even
in onze handige basisinstructie op de homepage www.aduis.nl
onder „knutselideeën - basisinstructies - pomponwikkelen“. Het is heel
eenvoudig. Voor een knuﬀelige plankzitter heb je de twee kartonnen
ringen met een diameter van 9 cm nodig.

Het lichaam vormen:
Knip een vierkant uit het vilt (30x30
cm) en vorm het tot een buidel.
Deze vul je met ﬁjn grind en bindt
het stevig samen met het koord
voor de armen. Nu kun je naar
believen kralen, knopen of vilten
cirkels op het vilt kleven. Gebruik
hiervoor UHU alleslijm of knutsellijm.

Afwerking:
Lijm de pompom op het lijfje en bevestig ook
wiebeloogjes en een houten kraal voor de neus.
Afhankelijk van welk dier je hebt ontworpen, kun je ook
nog andere details zoals de manen of staart toevoegen.
Het koord voor de benen plak je u-vormig aan de
onderkant van het lichaam op.

Plaats nu je plankzitter op een richel en laat de armen en
benen nonchalant naar beneden hangen.

Handen en voeten maken:
Knip 8 vilten cirkels uit met een diameter van 4 tot 5 cm en plak steeds twee
cirkels met een kiezelsteen
congruent op elkaar om een
uiteinde van het koord.
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