
KATTENSPEELTJES 
van JULES en MARIE

Katten spelen graag en zijn gek op wol. Je doet je kat dan ook een groot plezier 

met een pompon of een kwastje. En het is nog leuker als je die zelf maakt!

Peuters en kleuters kunnen al veel zelf, maar hebben bij deze 

knutselactiviteit wel een beetje hulp nodig van een volwassene.

Knutselactiviteit bij JULES vindt een poes in de tuin en 
JULES zorgt voor dieren van Annemie Berebrouckx, © uitgeverij Mamie  2022.
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Een grote pompon
Wat heb je nodig
Een stukje karton, een passer, een schaar en een bolletje wol of acrylgaren. 
Heb je geen passer, dan kan je ook een potlood, een glas of bokaal en een 
muntstuk gebruiken.

Hoe maak je het
-  Teken met behulp van een passer of glas 2 identieke cirkels op het karton. 

Het formaat van je cirkel bepaalt de grootte van je pompon. 

-  In het midden van elke cirkel teken je een kleine cirkel. 
 Je kan hierbij je passer of een groot muntstuk gebruiken.

-  Knip eerst de grote cirkels uit het karton.

-  Knip daarna de kleine cirkels uit, zodat je cirkels met een gat bekomt.

-  Leg de twee cirkels mooi op elkaar en rijg de wol of acrylgaren gelijkmatig 
door het gat om het karton heen. Hoe vaker je rond gaat, hoe voller je 
pompon wordt. Wil je snel tewerk gaan, dan kan je meerdere draden 
tegelijkertijd gebruiken. 

-  Knip nu aan de zijkant, tussen de twee kartonnen cirkels, voorzichtig alle 
buitenste lussen door.

-  Neem twee lange draden garen, doe deze tussen de twee kartonnen 
 cirkels en maak een stevige knoop.

-  Verwijder nu voorzichtig het karton. 

-  Je kan de lange wollen draad afknippen, maar je kan ook een hengel 
 maken en je pompon vastbinden aan een stokje van bamboe.

Ziezo, je kattenpompon is helemaal klaar. Veel speelplezier!
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Een kleine pompon
Wat heb je nodig
Een vork, een schaar en een bolletje wol of acrylgaren. 

Hoe maak je het
-  Knip een lang stuk wol of acrylgaren en steek die door het midden  

van je vork.

-  Wikkel het garen verschillende keren om de vork heen. 
 Wil je een dik pomponnetje, dan gebruik je veel garen.

-  Neem vervolgens de twee uiteinden van het lange stuk garen, 
 leg een stevige knoop en trek die goed aan.

-  Schuif nu de wol van je vork.

-  Knip nu alle lussen voorzichtig open.

-  Je kan de lange wollen draad afknippen, maar je kan ook een hengel maken 
en het pomponnetje vastbinden aan een stokje van bamboe.

Veel speelplezier verzekerd!

Tip: Nog leuker wordt het voor je kat als je verschillende 
 pomponnetjes aan een hengel bevestigt.
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Een kwastje
Lijkt het je moeilijk om een pompon te maken, 
dan kan je voor een wollen kwastje gaan.

Wat heb je nodig
Een stukje karton, een schaar en een bolletje wol of acrylgaren.

Hoe maak je het
-  Knip een rechthoek uit karton en leg deze voor je, met de korte zijde 

bovenaan.

-  Neem een stukje garen dat ongeveer even lang is als de korte zijde.
 Leg deze, evenwijdig met de korte zijde, op zo'n 2-tal cm van de bovenkant. 

-  Zet je duim op het draadje, hou het goed vast en wikkel garen over de lange 
zijde van het karton. Gebruik je veel wol, dan krijg je een dikke kwast. 

 Aan jou de keuze !

-  Leg nu een stevige knoop in het garendraadje, zodat de lussen goed vastzitten.

-  Knip met je schaar de onderste lussen los.

-  Wikkel bovenaan nog een stukje wol rond de lussen en knoop het goed vast. 
Met een lang stuk garen kan je een hengel maken, door het kwastje aan 

 een stokje van bamboe te bevestigen.

Ziezo, je kattenspeeltje is helemaal klaar. 
Wat zal je kat er blij mee zijn!

Tip: Hou jij veel van knutselen, maak dan een hengel met een pompon en 
een kwastje. Bind je er ook nog een pluimpje aan vast, dan zal je kat 
helemaal dol zijn op jouw zelfgemaakte kattenspeeltje.
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