
 

 

Pompons maken van wol 

Versier kleding en accessoires met grappige pompons, gemaakt van restjes wol 

in vrolijke kleuren. Pompons zijn leuk voor aan koordjes van een vest je. Je kunt 

ze aan je tas hangen of aan de koordjes van je trui knopen. Pompons zijn 

bovendien leuk om het interieur op te fleuren. Maak ze dan in verschillende 

kleuren en groottes en knoop ze aan een dikker koord, of een gehaakt slingertje.  

Je kunt ze aan een leuke rieten mand hangen, maar ook een pompon maken en 

bijvoorbeeld als sleutelhanger gebruiken. Of als konijnenstaartje, vloerkleed (als 

je er heel veel maakt), schaapje, moderne bloemknop….. Je ziet knutselen met 

pompons is leuk voor jong en oud! 

   

Pompon maken met karton 

Zo maak je een pompon van wol met behulp van karton. 

1. Bepaal hoe groot je pompon moet worden 

Een pompon is rond. Om een pompon te maken teken je dan ook eerst een cirkel 

uit op karton (zoals een pak muesli). Gebruik als hulpmiddel bijvoorbeeld een 

glas of rond kommetje. In het midden van de cirkel, teken je een tweede cirkel. 

Deze knip je er vervolgens uit, zodat je een cirkel met een gat overhoudt. Houd 

er dan ook rekening mee dat je pompon nog kleiner wordt ter grootte van de 
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diameter van de cirkel. Dus, is je buitenste cirkel 10 cm en heeft het middelste 

rondje een doorsnee van 3 cm, dan wordt de pompon 7 cm groot. 

 

2. Pak je wol erbij! 

Een pompon maken gaat gemakkelijk met wol. Het kan met dik of dun wol, dat 

maakt voor de techniek niet uit. Leg eerst de twee kartonnen platen op elkaar. 

Knip een lang stuk wol af en wikkel deze door het gat om het karton heen, 

helemaal rond. wanneer je aan het einde van de draad bent gekomen, knip je 

een nieuw stuk af en ga je daarmee verder. 

 

Let erop dat je in een soort taartpunt werkt, het wol zin in het midden dichter op 

elkaar dan aan de buitenkant. Alleen dan wordt je wollen pompon mooi rond. Ga 

in totaliteit twee keer rond.  

3. Pompon open knippen 

Nu komt het ‘tricky’ gedeelte van een pompon maken: het doorknippen van de 

wol. Leg eerst een stuk wol aan de kant, die je gaat gebruiken om de wol draden 

straks bij elkaar te binden. Maak dan ruimte om een schaar tussen de twee 

kartonnen helften te zetten en knip aan de buitenste ring de draden door. De wol 

kan door het middelste gat vallen als je dit niet heel voorzichtig doet. . 



 

 

 

Pak nu het stuk wol dat je aan het begin van deze stap hebt afgeknipt en schuif 

deze voorzichtig tussen de 2 kartonnen cirkels in. Trek hem helemaal rondom, 

zodat de wollen draadjes naar het midden getrokken worden en leg er een knoop 

in. wikkel nogmaals om het centrum heen en leg nog een knoop. Nu heb je als 

het goed is al een best mooie pompon. 

 

4. Geef je pompon een knipbeurt 

De pompon ziet er nu een beetje uit alsof hij naar de kapper moet, er steken 

namelijk stukjes uit. Deze knip je netjes af op de lengte van de ‘goede’ wollen 

draadjes. Nu is je DIY pompon klaar! 

 

 



 

 

Je kunt ook een kleine pompon maken, heel eenvoudig met een vork. 
 

NODIG: 
Vork 
Schaar 
Bolletje Wol 

MAKEN: 
Stap:1 

               
Je begint met het draaien van de wol om de tanden van de vork. Ongeveer 
90 of 50 keer, ligt aan de dikte van je wol. 

Stap:2 

              
Knip een draadje van 10 cm, steek deze door de twee middelste tanden 
van de vork en knoop hiermee het gewikkelde wol bij elkaar. Je kan het 
draadje wat vaker om de gewikkelde wol draaien voordat je deze stevig 
vast knoopt in het midden. Voor extra stevigheid. 
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Stap:3 

         
Schuif voorzichtig het gewikkelde bolletje van de vork. 
Knip de zijkanten open met een scherpe schaar. 
 

Stap:4 
Knip nu de Pompon mooi bij tot een rond bolletje. 
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