
Materialen checklist

Uitleg activiteit
       Kies de op één na grootste (donkerblauwe) pomponmaker uit de 
set. Plaats twee delen (één met bobbels en één zonder bobbels) met 
de ruggen tegen elkaar en wikkel hier de wollen draad omheen, net zo 
lang tot dit deel dik omwikkeld is. Je moet vaak langer wikkelen dan je 
denkt om een mooie, volle pompon te krijgen! Herhaal dit proces met 
de andere twee donkerblauwe delen.

       Haak de omwikkelde donkerblauwe delen aan elkaar zodat er een 
cirkel ontstaat. 

       Knip de wol rondom door. Neem een nieuwe draad en steek deze 
tussen de donkerblauwe plastic delen door, om het losse wollen draad 
en leg er een stevige (dubbele) knoop in.

       Haal de plastic delen voorzichtig van de pompon. Knip de pompon 
eventueel bij, maar laat de lange draden waarmee je ‘m hebt 
samengeknoopt lang! 

       Neem een klein stukje oranje chenilledraad, vouw dit in een soort 
V-vorm en knoop het met de lange draden vast aan de pompon. Knip 
het overtollige draad af. 

       Neem een klein stukje oranje vilt en knip hier een snaveltje uit. 

       Lijm de snavel en een stel wiebeloogjes op de pompon met een 
lijm die geschikt is voor textiel. Tip: Heb je geen speciale textiellijm, 
dan is een witte knutsellijm die transparant droogt de beste optie.
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Lentekuikens
Geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
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 145.1581 Wol kanariegeel 
 143.3713 Pomponset
 131.5822 Chenilledraad oranje
 142.1173 Vilt oranje 

 143.9362 Plakogen beweegbaar
 121.4511 Sneldrogende lijm voor textiel 
 127.4720 Allesknipper (puntschaar)
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Lentekuikens (vervolg)
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