Maak een superzachte
opberg doos!

Maak een Winnie-doos om allerlei babyspulletjes in te bewaren:
rompertjes, sokjes… En later kan je kind de doos gebruiken voor zijn speelgoed!

Hoe maak je het?
1. Schilder de onderkant van de doos rood en laat drogen.
2. Check de afmetingen van de deksel van de doos. Tel er aan elke
kant 3 cm bij, duid deze afmetingen aan op de achterkant van het
imitatiebont en knip de rechthoek uit. Doe lijm op de randen van
het deksel en bevestig het uitgeknipte stuk bont. Laat drogen.

Wat je nodig hebt
Een stuk beige
imitatiebont
Beige wol
Zwart vilt
Paars vilt
Een zwarte pompon
Zwarte chenilledraad
Een schoenen- of
andere doos

Een verfroller
Rode verd
Textiellijm
Een schaar
Karton
Bijgevoegde sjablonen
Bijgevoegde schema’s

3. Knip de sjablonen uit: twee ogen, twee wenkbrauwen en een
mond. Plaats ze op het zwarte vilt en knip ze uit. Voor de snoet
maak je een pompon van beige wol. Hiervoor volg je het aangegeven schema (zie ook de foto’s ter verduidelijking)*.
* Knip twee cirkels uit karton, hol ze uit, plaats ze over elkaar en
maak er een gleuf in. Maak je draad vast rond de cirkels en wikkel
hem rond over de hele oppervlakte.

Neem nu een draad van 20 cm om alles vast te maken. Je bevestigt
deze ter hoogte van de gleuf. Knip vervolgens de wol door tussen
de twee cirkels en span de draad gaandeweg aan. Ten slotte knoop
je de draad stevig vast.
4. Print het sjabloon van het oor en knip het uit. Plaats deze op het
imitatiebont en knip vier identieke oren uit. Lijm ze vervolgens per
twee, rug tegen rug, vast.
5. Voor het toefje naai je een stukje wol van 10 cm vast onder één
van de oren, zoals op de foto. Knoop het dicht bij het gezicht vast,
zodat het op een pony lijkt. Herhaal dit een tiental keer tussen de
twee oren. (Tip: vermijd telkens de draad in je naald te moeten vervangen door de draad steeds door te knippen.)
6. Knip de hoeken en randen van het deksel bij. Leg alle elementen
van het gezicht op hun plaats op het deksel, kleef ze vast en klaar
is Kees!

Om een pompon te maken...
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