
POMPOMPYSSEL!
Skapa med Coloronas tillbehör  
pompoms, piprensare och ögon

INSPIRATIONSHÄFTE POMPOMPYSSEL 2015

COLORONA ÄR EN DEL AV RAHMQVISTGRUPPEN
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Nallen

DU BEHÖVER FÖLJANDE:
• Pompoms                                                                        
• Ögon
• Lim
• Tandpetare  

(bryt av de vassa ändarna)

GÖR SÅ HÄR:
1. Placera en limklick på en stor pompom, stick ner 

tandpetaren i limklicken.

Limma den andra stora pompomen och tryck 
sedan ihop dem. (Går bra att limma utan  
tandpetare)

2. Klicka ut lim på huvudet där öron, ögon och nos 
ska sitta. Fäst fast.

Gör lika på kroppen för armar och ben.

3. Klistra fast nostippen och ögon. Låt torka.

Det här behöver du.

Steg 1

Steg 2

Steg 3
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Myran

DU BEHÖVER FÖLJANDE:
• Pompoms
• Piprensare
• Ögon

• Lim
• Sax
• Tandpetare

Det här behöver du.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

GÖR SÅ HÄR:
1. Trä på 2st mellanstora pompoms så de är i mitten på 

tandpetaren. Ha i en klick lim mellan innan du trycker 
ihop dem.

Tryck sedan dit en stor pompom med lim på varje sida 
av de små.

2.  Klipp till 6st lika långa ben av piprensarna och 2st lite 
kortare till antenner.

(Obs! Var försiktig, piprensarna kan bli vassa om man 
klippt av dem lite snett) 

3. Häll ut lite lim på ett papper. 
Doppa änden av ett ben i limmet och tryck fast i kroppen.

Gör lika med resten av benen och antennerna till huvudet.

Limma fast ögon sen låt torka.
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Kycklingen

DU BEHÖVER FÖLJANDE:
• Pompoms
• Ögon
• Lim

GÖR SÅ HÄR:
1. Börja med att limma fast 2st små pompoms, som 

fötter, på en stor. (Se bild)

Du kan även ha piprensare som fötter. Klipp 6st 
korta tår, limma fast tre och tre. (Se bild)

Som huvud limmar du fast en mellanstor pompom 
på ovansidan av den stora.

2. Limma fast en liten pompom till näbb. Du kan 
även limma fast en klassisk pappersnäbb. (Se bild)

3. Limma sen fast en pompom (eller en fjäder) som 
bakdel.

Du kan även dekorera huvudet med små pompoms 
som tuppkam.

Det här behöver du.

Steg 1

Steg 2

Steg 3
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Ormen

DU BEHÖVER FÖLJANDE:
• Pompoms
• Ögon
• Lim
• Nål och tråd

• Sax
• Aqua pencil
• Papper

GÖR SÅ HÄR:
1. Trä pompoms i storleksordning på en tråd, ca 10–15st.

2. Sy sedan tillbaka igenom alla, placera en limklick  
mellan alla innan du drar ihop dem.

Knyt ihop trådarna och klipp av överbliven tråd. 

3. Limma dit ögon.

4. Måla lite rött på en pappersbit på bägge sidor med 
aqua pencil.

Klipp ut en tunga och limma fast på huvudet under 
ögonen.

Det här behöver du.

Steg 1

Steg 2
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Tokiga spindeln

DU BEHÖVER FÖLJANDE:
• Pompoms                                                                
• Piprensare
• Ögon, Modelling Clay,Glitter Gel,
• Lim, penslar, Mixfärg, Sax, Nål och tråd

GÖR SÅ HÄR:
1. Ta 4st piprensare och snurra ihop dem i varandra 

på mitten, så dom bildar 8st ben.

2. Sy fast benen på en stor svart pompom. Placera en 
limklick där benen sytts fast, då håller det bättre.

3. Forma 8st lika stora bollar av leran, ungefär lika 
stora som vindruvor.

Tryck ner ett av spindelns ben ner i en lerboll, forma 
leran till en sko. Gör lika med de andra benen.

Gör även en liten hatt av leran. Låt torka.

4. Måla skor och hatt med mixfärgen. Låt torka.

Klistra fast hatt och ögon på en lite mindre  
pompom. Måla dit en mun med mixfärgen.

Klistra fast huvudet på kroppen.

Dekorera gärna skor och hatt med Glitter Gel.

Det här behöver du.

Steg 1

Steg 2a

Steg 2b
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Pyssel 6

Steg 3a

Steg 3b

Steg 4a

Steg 4b
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Fjäril

DU BEHÖVER FÖLJANDE:
• Pompoms
• Ögon
• Piprensare
• Lim
• Sax

• Papper A4
• Aqua pencil
• Vatten
• Pensel

GÖR SÅ HÄR:
1. Limma ihop 5st pompoms av samma 

storlek och avsluta med ytterligare en lite 
mindre.

Klipp 6st lika långa ben av en piprensare 
och två lite kortare till antenner. 

Doppa dem i lim och tryck fast benen på 
kroppen och antennerna på huvudet. (Se 
beskrivning ”Myran”) 
Limma fast ögonen på huvudet. Låt torka.

2. Vik ett papper på mitten.

Rita en vinge (se bild) och klipp ut.

Färglägg hur du vill på bägge sidor med 
aqua pencil.

Om du vill ha en akvarelleffekt, använd 
en pensel med vatten på det du färglagt. 
Låt torka.

Limma fast vingarna på ryggen.

Det här behöver du.

Steg 2
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Förslag på andra figurer

Trollsländan
Gör på samma sätt som med ”Myran” och 
”Fjärilen”. (Se beskrivning)

Klipp ut vingar av en plastficka istället för papper.

Getingen
Gör precis som med ”Myran”. (Se beskrivning)

Klipp ut vingar av en plastficka och limma fast 
på ryggen.

Måla en tandpetare svart med mixfärgen, fäst den 
som en gadd på getingens bakdel.

Gräshoppan
Gör kroppen på samma sätt som med ”Myran” och 
”Fjärilen”. (Se beskrivning)

Vik en hel piprensare på mitten som bakben.Fäst fast 
benen på samma sätt som på ”Tokiga spindeln”.

Använd pompoms eller piprensare som antenner.

Larver
Limma ihop pompoms en och en. Använd tand
petare som bättre stöd på den större larven.

Möss
Limma små pompoms som svans, en och en eller 
sy ihop dem med kroppen.


