
Stappenplan Sneeuwpop met slee 

Benodigdheden uit de box: 

-  Houten slee 

- Verf 

-  2 piepschuim bolletjes 

-   Houten stokje  

-   5 plastic pinnetjes 

-    3 pailletten 

-    Oranje kraal 

-  Mini kraaltjes 

- 2 wiebeloogjes 

- Chenille draad 

- Wol 

- Lijm 

- Plakkertje   

 

 

 

 



Stap 1 

Verf de houten slee in een mooie kleur.  

Laat daarna even drogen. 



Stap 2 

Pak de 2 piepschuim bolletjes. Zorg dat de platte stukjes aan 

de onderkant zit.  

 

Duw in 1 bolletje het houten stokje. Laat deze voor de helft 

uitsteken. Voorzichtig, duw niet te hard! 

 

Prik het andere bolletje erbovenop.  

 

Voor extra versteviging kan je een druppeltje lijm tussen de 

bolletjes doen.  



Stap 3 

De sneeuwpop krijgt knopen! 

Prik de 3 kleine pailletjes op een rij in het onderste bolletje. 

Gebruik de plastic prikkers om ze vast te prikken. 

 



Stap 4 

Nu maken we een gezichtje op het bovenste bolletje. 

 

Duw in het midden met het oranje kraaltje in het bolletje. Zorg 

dat er een kuiltje ontstaat (zie foto). Smeer wat lijm aan het 

kraaltje en zet deze terug in het kuiltje. 

 

Plak met lijm de wiebelogen op en gebruik de kleine kraaltjes 

als mondje. 

 

Laat het heel goed drogen!  



Stap 5 

Knip 2 kleine stukjes van het chenille draad voor de armpjes en 

een stukje voor de oorwarmers. Meet de armpjes en oorwar-

mers eerst op voordat je knipt.  (zie foto).  

 

Voor de oorwarmers buig je ongeveer 8 cm chenille draad in 

een boogje en rol je de uiteindes een keer om.   

 

Prik in het midden van de oorwarmer een plastic prikker in het 

bolletje.  

 

Prik de armpjes aan de zijkant in het onderste bolletjes.  



Stap 6 

Voor de sjaal kan je 2 stukjes touw afknippen en deze samen 

om zijn nek wikkelen.  

 

Leg er als je wilt nog een knoop in zodat de sjaal niet zal  

afwaaien. 

 

 

  



Stap 7 

Plak het dubbelzijdige plakkertje op het midden van de slee en 

zet de sneeuwpop erop. 

 

Veel slee-plezier!  


