GRATIS

EN VOOR NIETS

WOLLEBOLLEDAMES
VAN ‘T SCHOOLTJE VAN WOLTROLL

WERKWIJZE
POMPOENTJE
HET HOOFDJE
Prik van vulwol een hoofdje van 5
cm doorsnede.
Bekleed het hoofdje met
huidskleur.
Prik een klein bolletje als neus in
het midden van het gezicht.
Prik twee kleine, bruine oogjes
en een roze mondje.
Breng een dun laagje roze op de
wangen en prik dit vast.

DE ARMEN
Buig de pijpenrager aan beide
uiteinden 2 à 3 cm om.
Wikkel een stukje huidskleurwol
om de uiteinden als handjes en
prik dit voorzichtig vast. Pas op
voor je naald!!
Wikkel een stukje vulwol om het
midden van de pijpenrager als
bovenlijf en prik dit vast.
Wikkel oranje wol om de
pijpenrager. Begin bij het ene
handje en wikkel door tot het
andere handje. Prik de wol
voorzichtig vast en werk meteen
de manchetten af.

NSECTETUR ADIPISCING Magna amet
libero maecenas justo. Nam at wisi donec
amet nam, quis nulla euismod neque in enim,
libero curabitur libero, tempus arcu egestas.

NODIG VOOR POMPOENTJE
Om een Pompoentje
WolleBolle te prikken
heb je nodig:
-Basiswol voor lijfje, hoofdje
en hoedje
-Gekleurde wol in de kleuren
huid, oranje , lichtgroen en
groen
-Plukje groene krulletjeswol

CURABITUR LABORE. Ac augue donec,
sed gravida a dolor luctus, congue arcu id
diam praesent, pretium ac, ullamcorper ipsum
lorem non hac in quisque hac.

-restje donkerbruine en roze
wol
-pijpenrager van 17 a 18 cm
-viltnaald
-prikkussentje

e

UT ENIM AD MINIM molestie pede lorem
eu. Posuere tempus porttitor odio urna et
gravida, hasellus sed sit sodales laoreet
integer, in at, leo nam in.

DIT BEN

Maak je eigen Pompoentje
WolleBolle

IK
Naam: ik heet
Pompoentje
WolleBolle en soms
Turkse Muts
Leeftijd: Ben de
oudste, maar nog
steeds jong, hoor!
Broers & zussen: vier
jongere zusjes
Lievelingsdier: mijn
oranje goudvissen
Blub & Blub
Lievelingskleur:
oranje, natuurlijk!!
Ik ben gek op:
pompoentaart met
lekker veel nootjes

HET LIJFJE
Prik van vulwol een lijfje van 10 cm doorsnede.
Zorg dat er nog wat vulwol over blijft voor het
pompoenhoedje en het minipompoentje.
Bekleed het lijfje met veel oranje en een
beetje groene wol.
Maak een lichtgroene waasje over het lijfje
heen (eventueel).

VRAGEN?
Kom je er zelf even
niet meer uit?
Stuur een mailtje met
je vraag naar
WolTroll

DE AFWERKING

BRENG EEN BEZOEKJE
AAN DE
WOLTROLLWEBSITE VO
OR
MEER INFORMATIE OV
ER
WOLPRIKKEN

CD
100% WOLLIG

www.wolprikken.nl

Prik het bovenlijfje op het onderlijf.
Prik het hoofdje op het bovenlijf.
Geef het hoofdje groen krulletjeshaar
(beetje uitpluizen).
Prik een pompoentje en zet dat als
hoedje op het hoofd.
Prik een klein pompoentje voor in de
armen.
Veel succes!

woltroll@wolprikken.nl

WolTroll GGG
WOLTROLL

