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Materialen:
 wol in rood en geel
 pompon maker
 houten bal 30 mm

makkelijk



Moeilijkheidsgraad:

ca. 0,5 uur



benodigde tijd:

 chenilledraad in rood  vilt in groen, schaar
 marker in rood of zwart  passer, wiebelogen
 houten kralen in geel 6 mm  passer, lijm, naald

Werkwijze:

eerste maak je met rode wol een pompon, welke het lichaam van het
1. Als
kaboutermannetje voorstelt. Houd je daarbij aan de instructies, als je niet
precies weet hoe je een pompon maakt. De buitenste cirkel heeft een
diameter van 40 mm en de binnenste cirkel een diameter van 20 mm.

het hoofd van de kabouter neem je een houten bal en rijgt de
2. Voor
afbinddraden met een naald door het gat van de bal. De rode draden kun je
later gebruiken om de haren te bevestigen. Daarna plak je de wiebelogen
op en tekent met een rode stift de mond en de neus op de houten bal.
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knip je voor de armen en benen een klein stuk van de rode chenilledraad
3. Nu
af. De benen moeten ongeveer 80 mm en de armen ongeveer 50 mm lang
zijn. Steek de armen en benen diep in de pompon of bevestig ze met een
beetje lijm. Zoals je goed kunt zien op de foto, zijn de benen lichtjes
gebogen.

de handen van de kabouter steek je twee gele kralen met een diameter
4. Voor
van 6 mm op het rode chenilledraad.

zijn de haren aan de beurt. Daarvoor moet je de gele wol een paar keer
5. Nu
om je hand wikkelen, zodat een kluwen ontstaat. Daarna bindt je hem in het

de hoed heb je groen vilt nodig. Knip
6. Voor
een halve cirkel met een diameter van 100

mm uit. Dit gaat het gemakkelijkste wanneer je een passer gebruikt. Vervolgens
vorm je van de halve cirkel een hoed, zoals
je goed kunt zien op de foto. Overlap de
randen ca. 10 mm en plak ze op deze plaats
aan elkaar. Nu hoef je alleen nog maar de
hoed op het kaboutertje te zetten.

Klaar!

midden samen en knip je de woldraden aan de uiteinden door. Bevestig nu de
haren op het hoofd. Je kunt ze ofwel met de rode afbinddraden vastknopen
of een beetje lijm vastlijmen.
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