
 

Pompon konijntjes of paashaasjes
Vrolijke konijntjes, gemaakt met wol
Deze lieve pastelkleurige konijntjes (of zijn het paashaasjes?) staan super schattig
op de ontbijttafel of in een gezellig paashoekje. Ze zijn ook nog eens gemakkelijk
te maken en samen heb je er zo een stel bij elkaar geknutseld.

Duur : 45 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen

wol (wit, geel, roze, lila, pastel groen)
pompon set (Prym - verkrijgbaar bij De Rolf
Groep)
chenille draad (oranje)
vilt (oranje)

wiebeloogjes en/of kralen
restje haakkatoen of borduurzijde (wit)
sneldrogende lijm, geschikt voor textiel
puntschaar
borduurnaald

Wat heb je nodig?

Welk soort pompon?
Beslis welke pompons je gaat gebruiken om er rekening mee te kunnen houden bij de materialen die je nodig
hebt.
Pompons zijn op vele verschillende manieren te maken. In dit voorbeeld hebben we gebruik gemaakt van een
pompon set van Prym, verkrijgbaar bij De Rolf Groep. 

In de Prym Pompon set zitten 4 pomponmakers in de maten 9 cm, 5,5 cm, 4,5 cm en 3,3 cm. Elke
pomponmaker bestaat uit vier delen, herkenbaar aan dezelfde kleur. 

Je kunt natuurlijk ook zelf pompons maken. Hiervoor heb je alleen stuk karton nodig, een schaar en wol.
Onderaan de activiteit staat beschreven hoe je de pompon zelf kunt maken. Bedenk vooraf of je zelf een
pompon gaat maken met karton of dat je een pompon set gebruikt en houd hiermee rekening bij het doen van
inkopen.

 



 

Konijntjes maken
Gebruik je de Prym pompon set? Dan kun je de eerste paar stappen hieronder volgen. Gebruik je geen pompon
set maar maak je je eigen pompon van karton? Volg dan de uitleg op die eronder staat bij het kopje 'variatie'.

Tip: In de bijlage zie je foto's van hoe je de stappen kunt uitvoeren.

Stap 1: Kies de gele pomponmaker voor het konijntje. 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 gele delen.

Stap 2: Haak de omwikkelde gele delen aan elkaar zodat er een cirkel ontstaat.

Stap 3: Knip de wol rondom door. Houd hierbij de pompon wel goed vast. Je zie dat het draad nu binnen in het
rondje nog wel heel is.

Neem een nieuwe draad en steek deze tussen de gele plastic delen door, om het losse wollen draad en leg er
een stevige (dubbele) knoop in. Laat de lange draad nog even aan de pompon zitten!

Stap 4: Maak daarnaast een kleinere gekleurde pompon met de blauwe pomponmaker (5,5 cm) en een nog
kleinere witte pompon met de grijze pomponmaker (3,3 cm). Laat aan al deze pompons de lange draad zitten!
Knip de witte pompon eventueel nog wat kleiner. Dit wordt de konijnenstaart.

Stap 5: Neem de lange draden van de twee gekleurde pompons en knoop de pompons hiermee aan elkaar.
Knip het overtollige draad nu wel weg.

Stap 6: Rijg de draden van de kleine witte pompon aan een naald. Steek de draad door de grootste gekleurde
pompon en laat ‘m er bij de nek weer uitkomen. Trek de draden uit de naald, draai ze om de nek en knoop ze
vast.

Stap 7: Neem een stukje wit vilt en een stukje vilt in ongeveer dezelfde kleur als de wol en knip hier
konijnenoren uit. Plak ze met een beetje lijm vast achter de kop.

Stap 8: Neem twee zwarte kralen (of wiebelogen) en naai deze met een draad door de kop van het konijn. Leg
een knoop aan het uiteinde van een draad, steek die door de pompon totdat-ie er aan de andere kant weer
uitkomt. Rijg de kraal eraan en steek de naald weer door de pompon naar de andere kant. Neem nu de tweede
kraal en doe hetzelfde. Draai de draad een paar keer om de eerste kraal en leg er een knoopje in. Knip het
overtollige draad af. De wiebelogen plak je met een beetje lijm vast.

 



 

Maak een hele familie paaskonijntjes in verschillende pastelkleuren!

Tip
Heb je geen speciale textiellijm, dan is een witte knutsellijm die transparant droogt de beste optie.

How-to video
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=T7GS6Yvfo88

Variatie: Pompons met behulp van karton maken
Heb je geen pompon set maar maak je zelf je pompons met behulp van karton? Dan kun je onderstaande
stappen opvolgen. Deze stappen vervangen stap 1 t/m 4 van de bovenstaande uitleg. Je kunt dan dus
vervolgens verder met stap 5.

Nodig: karton, passer of beker, wol en een schaar

Hoe maak je pompons van karton?

Teken met de passer een rondje op een stuk karton. Je kunt hier ook een beker voor gebruiken, hem
ondersteboven op de tafel zetten en de omtrek tekenen. Teken vervolgens in het midden een kleiner rondje. Je
kunt bijvoorbeeld een rondje maken van 10 centimeter en een rondje erin maken van 2 centimeter.

Knip vervolgens de grote ronde uit en knip ook het kleine rondje eruit. Herhaal deze stap zodat je 2 grote
rondes krijgt. Deze gaan we gebruiken voor de pompons.

Leg de twee rondes op elkaar. Knip er een kleine strook uit zodat je vanuit daar elke keer je wol eromheen kan
wikkelen.

Wikkel nu de wollen draad om de rondes heen, net zolang tot dit dik omwikkeld is. Je moet vaak langer
wikkelen dan je denkt om een mooie volle pompon te krijgen!

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

Haal je karton van het wol af en je hebt een mooie pompon! Knip hem eventueel nog bij om een vrolijke, ronde
pompon te krijgen. Ga vanaf nu verder met stap 5 van de bovenstaande beschrijving!

Tip: eventueel kun je op de volgende video de uitleg zien over het maken van een pompon met karton:
https://www.youtube.com/watch?v=OyCykuzZgmQ

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=T7GS6Yvfo88


 

 



Konijntjes van pompons


