
Zeeman knutsel: 
Halloween slinger 
 

 
 
 

Benodigdheden (foto stap 1) 

Karton 

Schaar 
pen 

Stopnaald met scherpe punt 
Zwarte, witte en roze bolletjes 
sjabloon pompon  

  
Garen 

Supersoft kleur 50 (groen) 

Supersoft kleur 31(oranje) 

Supersoft kleur (zwart) 
  

Wij hebben voor onze slinger drie poezen en drie pompoenen gemaakt. Wil je 

een lange slinger, maak dan meer poezen en pompoenen. 



  

De poes en de pompoen 

Trek het sjabloon twee keer over op stevig karton. Knip de sjablonen uit. (foto 

stap 2) 

Leg de twee kartonnen ovaaltjes op elkaar en wikkel nu om de twee 

kartonnetjes, via de opening, 4 lagen garen. (foto stap 3) 

Knip de draden door met de schaar tussen de twee kartonnetjes. (foto stap 4) 

Neem nu een lang stuk garen en wikkel een paar keer om de net afgeknipte 

wolletjes tussen de kartonnetjes. Trek stevig aan en knoop vast. 
Haal nu de bol voorzichtig van de kartonnetjes. Trim de bol een beetje bij zodat 
alle losse of langere draadjes weg zijn. 

Nu heb je een mooie ovale bol. 
  
Voor de poes 
Neem twee witte bolletjes voor de ogen en naai die vast met zwart garen. (foto 

stap 5A) 

Voor de oren neem je 6 zwarte bolletjes. Vorm van deze bolletjes een driehoek. 

Naai deze vast op het kopje. 

Knip voor de neus van een roze bolletje een driehoek en naai vast. 
  

Voor de pompoen 

Naai 4 of 5 zwarte bolletjes op de oranje bol voor de mond. 1 voor de neus en 

twee voor de ogen. (foto stap 5B) 

Knip voor de groene kroon 8 groen draden af. Knoop ze met een dikke knoop 

vast aan elkaar en naai met deze knoop vast op de bovenkant van de pompoen. 

(foto stap 6) 

  
 Draadje draaien voor de slinger 
Neem twee kleuren draad van 3 meter. Maak 1 kant van de draden ergens aan 

vast(of laat ze vast houden door iemand) 

Draai nu de draadjes in elkaar zodat ze goed strak gedraaid zitten. 

Neem nu het begin en eind van de draad bij elkaar en laat de draden in elkaar 
draaien door de draden hoog boven je hoofd te houden. Naai de poesen en de 

pompoenen om en om aan de slinger. 
  

  
 



 
 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

 
 


