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Nr.101.620 - pompon zonnebloem
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 2 uur

Materiaal:

Werkwijze:

enkele witte blaadjes DIN-A4
Acrylic universele verf in gele en groene tinten
rondhout

karton
bruine wol
groen chenilledraad

ZonnenbloemPompon

Verf eerst een DIN A4 vel met verschillende tinten groen. Voor een mooier 
eff ect laat je de kleuren in elkaar overlopen. Hetzelfde herhaal je met twee 
DIN A4-vellen, gebruik echter dit keer gele tinten. Vergeet niet om het stuk   
rondhout groen te verven. 

Terwijl de beschilderde vellen drogen, maak je de pompon voor de bloem. 
Knip twee kartonnen ringen van dezelfde grootte uit en leg ze op elkaar. Rijg 
een lange bruine wollen draad in een stompe borduurnaald en wikkel deze 
gelijkmatig rond de kartonnen ringen tot de opening in het midden gevuld is 
en de naald niet meer doorgestoken kan worden.
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Vouw het gele en groene papier dubbel, teken met een potlood ca. 
18 grote en 12 kleine bloemvormen op en knip ze uit. Plak nu de 
bloemblaadjes op elkaar om een bloem te vormen. Lijm de bruine 
pompon in het midden van de bloem en bevestig het rondhoutje, 
met UHU alleslijm, als steel.

Knip twee blaadjes uit het groene papier. Wikkel het groene che-
nilledraad rond het rondhout en lijm de blaadjes naar wens op het 
chenilledraad.

Als je de pompon wilt bedekken en de zonnebloem een reliëf wilt 
geven, knip dan gewoon een cirkel uit een van de resterende ge-
verfde bladeren. Knip de contouren in een golvende lijn, zodat het 
op een bloem lijkt. Plak het uitgeknipte stuk over de pompon.

Knip de woldraden aan de buitenrand voorzichtig door en houd het midden 
vast zodat de woldraden er niet uitgetrokken worden. Breng een draad tus-
sen de twee kartonnen ringen aan en trek deze strak om de woldraden in het 
midden en knoop hem vast. Knip nu de kartonnen ringen door en verwijder 
ze. Knip de draden die bij de bolvorm uitsteken af.

Ontwerptip:

 Instructies voor het maken van de pompon 
voor het midden van de bloem
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