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STAP 1
Neem een stuk witte basiswol 
ter grootte van je hand. Rol de 
wol in je hand op tot een strak 
balletje. Druk de lucht er zo 
veel mogelijk uit terwijl je rolt, 
zodat het balletje stevig 
wordt. Dat scheelt dadelijk 
met prikken.

Pompoentje of appeltje vilten

EEN POMPOENTJE OF APPELTJE IS 
EEN GEWELDIG MANIER OM KENNIS 
TE MAKEN MET WOLPRIKKEN

STAP 1 STAP 2 BENODIGDHEDEN

LESJE LEREN

Wat heb je 
nodig?

pluk basiswolgekleurde wol
viltnaald

satéprikker
kruidnagel

prikkussentje

STAP 2
Prik met de dikke viltnaald 
diep in het balletje om het in 
vorm te houden. Voeg een 
volgend laagje vulwol toe als je 
het balletje groter wilt 
hebben. Prik dit ook weer 
vast en herhaal dit tot het 
balletje groot genoeg is.



STAP 3
Prik herhaaldelijk in de wol om 
het balletje stevig te maken, 
maar maak het nog niet te 
stevig: je gaat het balletje ook 
nog bekleden. Draai het 
balletje regelmatig tijdens het 
prikken, anders krijg je een 
platte koek.
 

STAP 4
Leg nu kleine, dunne stukjes 
gekleurde wol over het 
balletje en prik dit met de 
dunne naald oppervlakkig vast. 
Bekleed zo het hele balletje, 
zodat het op een appeltje of 
pompoentje gaat lijken. Als het 
balletje helemaal bekleed is, 
blijf je prikken tot het 

oppervlak stevig en glad is. 
Hoe meer je prikt, des te 
gladder en harder het balletje 
wordt.
 

STAP 5
Prik eventueel dunne 
strookjes wol om de groeven 
van het pompoentje aan te 
geven.
 

STAP 6
Vorm het steeltje van het 
appeltje of het pompoentje door 
een klein plukje wol om een 
satéprikker te rollen. Trek het 
rolletje wol er voorzichtig vanaf 
en prik het in tot het een stevig 
steeltje is. Laat daarbij de 
onderkant pluizig.

Prik de viltnaald recht in de wol en trek de naald er 
weer recht uit. Niet wrikken, anders breekt de naald.

WERKWIJZE

STAP 3

STAP 4

STAP 5

STAP 6

POMPOENEN ZIJN ER IN ALLERLEI SOORTEN EN MATEN, 
BIJVOORBEELD DEZE TURKSE MUTSEN



APPELTJES & POMPOENTJES

De appel valt niet ver van de boom...

VRAGEN?
PROBLEMEN?
OPMERKINGEN?

STUUR EEN MAILTJE NAAR 

WOLTROLL@WOLPRIKKEN.NL

STAP 7 STAP 8 STAP 9

STAP 7
Prik de pluizige onderkant van 
het steeltje goed vast op het 
pompoentje of appeltje. Prik 
hierbij de bovenkant van het 
pompoentje of appeltje een 
beetje plat.
 

STAP 8
Prik herhaaldelijk diep in het 
pompoentje om de groeven en 
de onderkant te vormen. Prik 
voor het appeltje het klokhuis 
in de onderkant.
 

STAP 9
Prik een klein plukje wol in de 
onderkant van het pompoentje. 
Je kunt voor het appeltje ook 
heel goed een kruidnagel als 
klokhuis gebruiken.
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