Een My Little Pony of eenhoorn knutselen van een
zwemnoodle
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Wil je tegenwoordig indruk maken bij je vriendjes en vriendinnetjes, dan moet je
stokpaard minstens een unicorn of My Little Pony zijn. Daarom maakte ik van de
zwemnoodles – die toch stof lagen te vangen – een eenhoorn en Rainbow Dash. En dat
ging zo makkelijk, dat het me ook een hele geschikte activiteit lijkt voor op een
kinderfeestje. Ik weet zeker dat ieder kind een eigen My Little Pony of eenhoorn
knutselen fantastisch zou vinden..

Wat heb je nodig?


Zwemnoodle



Vilt



Stuk lint



Papier



Potlood



Zwarte stift



Schaar



Lijm



Mes



Hoorn als je een eenhoorn maakt

De My Little Pony en eenhoorn knutselen
1. Vouw een lap vilt dubbel en knip de open zijde in tot bijna bovenaan. Voor Rainbow
Dash gebruik je 6 verschillende kleuren voor de manen: rood, oranje, geel, groen,
blauw en paars. Dus allemaal kleine lapjes. Ga je de eenhoorn knutselen? Dan kies je
een kleur vilt die je het mooist vindt en kun je de manen uit één lap vilt knippen.
2. Knip uit 2 verschillende kleuren vilt twee oren. Twee grote uit de ene kleur en twee iets
kleine uit de andere. Plak daarna het kleinere oor op het grotere oor.
3. Teken een paar ogen op papier en knip ze uit.
4. Snijd met een scherpt mes een snee in de bovenkant van de zwemnoodle voor de
manen. Daarna kun je de manen van vilt erin stoppen. Je hebt geen lijm nodig, ze
blijven vanzelf zitten.
5. Knoop om de snuit van je paard of eenhoorn het lint in het midden vast. Vouw de
zwemnoodle nu dubbel, zodat er een paardenhoofd vormt. Als je de eenhoorn knutselt,
dan zet je voor het buigen van de noodle eerst de hoorn op zijn plek die je vast kunt
zetten met het elastiek dat aan de hoorn vast zit. Na het buigen van de noodle knoop je
het lint ook om de ‘hals’ van het paard, zodat het hoofd vast zit. De stukken lint die
overblijven zijn de teugels.
6. Plak nu de ogen en oren op zijn plek. En je My Little Pony of eenhoorn is klaar!
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