
 

De Oplossing 1-2 Fijne motoriek 

 

 

ZOMER Pompon ijsje 
 

 

 

Stap 1: Wat moet ik doen? 

- Pompon ijsje maken 

 

Stap 2: Hoe ga ik het doen?  
Wat heb je nodig? 

- Wol 

- Karton 

- Gekleurd A4- papier (geel of bruin) 

- Schaar 

- Lijm 

- Stift (bruin/ zwart) 

- Liniaal 

 

Hoe moet ik het doen? 

1. Knip twee ringen uit karton, met in het midden gaatje eruit, en leg deze op 

elkaar.  

2. Wikkel de wol door het gaatje om de ringen heen. 

3. Als je de hele ring bedekt hebt met de wol knip je aan de zijkant de draadjes 

voorzichtig door, je kunt met je schaar tussen de beide kartonnen ringen te 

knippen. 

4. Knip een langer draadje wol, trek dit tussen de twee kartonnen ringen in aan en 

leg er een knoop in, zodat de doorgeknipte wol vast blijft zitten aan elkaar. 

5. Verwijder de ringen van 6 tot 8 cm doorsnee kun je verwijderen en je pompon is 

klaar! Kijk je pompon even na, want misschien is het nodig om het bolletje een 

beetje bij te knippen om het helemaal netjes te krijgen zonder uitstekende draden 

wol. 

6. Pak het gekleurde papier en teken hier met liniaal en stift een ruitjespatroon op. 

7. Voor één hoorntje heb je één hoek nodig, waarbij je op ongeveer 10 cm. aan 

beide zijde van een hoek een puntje zet en, en met een ronde boog van puntje 

naar puntje knipt. 

8. Rol de hoek op, met het ruitjespatroon aan de buitenzijde, en plak het dicht, 

zodat het op een hoorntje lijkt. 

9. Plak nu de pompon op je hoorntje en je ijsje is klaar! 

 

Stap 3: Ik ga het doen? 

- Volg de stappen van je plan.  

 

Stap 4: Ik kijk mijn werk na, heb ik het goed gedaan? 

Hoe ging het? Wat zou ik anders kunnen doen?  

Motorisch 

- Knippen, hoe ging dat? 

- Omwikkelen met wol, ging dat goed? 

- Tekenen met liniaal, is dat gelukt? 

- Plakken, bleef alles goed zitten 

Planmatig 

- Kon je het plan volgen? 

- Heb je je werk goed nagekeken? 

- Ben je tevreden? 

Sensorisch 

- Hoe ging het met de concentratie en het laten afleiden? 

- Hoe is het om lijm aan je vingers te hebben? Of viel dit mee? 
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Varianten 

- Je kunt meerdere pompons op het hoorntje plakken voor een groter ijsjes. 

- Je kunt de pompons los laten liggen, zodat je ze kan wisselen. Dan heb je steeds 

een nieuw smaakje! 

- Als je het ijsje op wil hangen dan laat je het draadje waarmee je de doorgeknipte 

wol aan elkaar hebt gebonden langer en zorg je dat deze aan de bovenzijde zit als 

je hem opplakt. Dan kan je het ijsje daarmee ophangen. 

- Je kunt het ijsje ook als traktatie gebruiken en iets in het hoorntje verstoppen 

voor je de pompon erop doet. 

 

  

 


