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Pom Pom Kuikens



Pompon kuiken
Door Eveline lambrechts 

Wie kan het schattigste kuiken maken? Of misschien wel de stoerste of 
de coolste?  

                      
Materiaal

- garen
- schaar
- vork
- 2 zwarte strijkparels
- naald en draad
- gekleurd papier of vilt
- lijmpistool



Er zijn verschillende manieren om een pompon te maken; met je handen, met kartonnen 
cirkels, met een vork. De makkelijkste manier voor mij is met mijn handen of met een 
vork. Maar voel je zeker vrij om een andere manier te proberen!

Stap 1.

Ik heb eerst wit garen rond mijn hand gedraaid en dan pas geel garen zodat het 
borstje van de vogel wit wordt. Je kan dit ook met andere of meerdere kleuren garen 
doen. 

Voor het lijfje van het kuiken hebben we een grote 
pompom nodig. 

Via deze link kan je een filmpje bekijken hoe je een 
pompom maakt met je hand;
https://www.youtube.com/watch?v=ZlELC3pDctY



Stap 2.

Tipje : 
Maak de draad in de eerste stap (waar je het garen mee samen bindt) lang genoeg 
zodat je genoeg draad hebt voor stap 3.

Voor het hoofd van het kuiken hebben we een kleine 
pompom nodig. 

Via deze link kan je een filmpje bekijken hoe je een 
pompom maakt met een vork;  
https://www.youtube.com/watch?v=rzcXDQ_J0Ko



Stap 3.

Bindt beiden pompoms aan elkaar. 
Voor de ogen naai je twee zwarte strijkparels of andere parels erop. 

Stap 4.

Teken vleugels op gekleurd papier of vilt. De vleugels van mijn kuiken zijn drie 
vingers breed maar voel je vrij om grotere of kleinere vleugels te maken.

Ik heb ook nog extra witte streepjes op de vleugels geplakt en twee kleine ronde 
cirkels als wangetjes. Je kan ook een hanekam maken of de vleugels met andere 
kleuren of vormen versieren.



Stap 5.

Teken een staart op gekleurd papier of vilt. Ik heb gekozen voor de eerste vorm twee 
keer te tekenen in verschillende maten en op elkaar te plakken.

Stap 6.

Vouw een gekleurd papier dubbel. Dit kan een geel of oranje papier zijn, Of als je een 
gek kuiken wilt kan dit ook een andere kleur hebben. Teken er een kleine driehoek op 
en knip uit.

Stap 7.

Knip de vleugels en staart uit en 
plak ze met een lijmpistool op de 
pompons 

en tadaaa! je kuiken is klaar! 



Stap 8.  

 
Maak extra attributen voor je kuiken. Dit kan een hoedje, sjaal, zonnebril, enz… 
zijn, misschien heb je nog stukjes stof of speelgoed wat je kan gebruiken  
 
Zoek een toffe plek of maak een leuke achtergrond om een originele, grappige foto van 
je kuiken te maken. 
 
Ik ben alvast benieuwd naar jullie foto’S!!!  
 
 

Wij zijn benieuwd naar het resultaat! Het afgewerkte kunstwerk mag je mailen 
naar info@ahbeeld.be. (Wij delen het op facebook.)


