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De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Benodigd materiaal:

vierkante kaars of rond,
sierwasplaten in roze, lichtblauw en lichtgroen
PicTixx kaarsenpennen

Benodigd gereedschap:

hobbymesje / cutter
eventueel een pons met 
vlindermotief, schaar

Geboortekaars 
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Geboortekaars 
Een ideaal aardigheidje voor de geboorte van 
een familielid of een vriend. De kaars kan in 

het roze - voor een meisje – en in het blauw - 
voor een jongen – of 2-kleurig voor tweelingen 
of mocht je het geslacht nog niet weten, wor-
den versierd. Hier vindt je een gedetailleerde 

beschrijving met sjablonen. 
  

Veel plezier en succes! 

Materiaal:
* kaars (vierkant of rond)
* sierwasplaten in roze, lichtblauw en lichtgroen 
* PicTixx kaarsen pennen
* cutter / hobbymesje
* eventueel een vlinderpons

En zo wordt de geboorte-kaars gemaakt:
Stans of gebruik de sjablonen op de tweede pagina en trek 
deze over op de roze en de lichtblauwe wasplaten ca. 8 vlin-
ders (van elk 4 roze en 4 blauwe). Het aantal is afhankelijk 
van de grootte van je kaars. 
Uit de roze plaat snij je vier ronde en 4 hartvormige ballon-
nen uit, gebruik hiervoor de sjablonen.
De letters trek je over, telkens 2 keer op de groene en op 
de blauwe plaat en snijdt deze vervolgens uit. Eerst zet je 
de groene letters op de kaars en vervolgens licht verzet de 
blauwe.
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Nu bevestig je de elementen, die je uitgesneden hebt, met 
de warmte van je hand op de kaars, zoals je op de afbeelding 
ziet. Hetzelfde doe je op dezelfde manier op de achterkant 
van de kaars. Voor de onderste rand van de kaars snijd je 
gras uit, het gras moet rondom de kaars passen.

Nu knip je nog dunne stroken van de blauwe plaat af, maakt 
boven een lus en bevestigd deze aan de ballon. Daarna teken 
je met de kaarsen pennen nog bloemen in het gras, en ver-
sier je de vleugels van de vlinders. 

En de geboortekaars 
is al klaar!!

Geboortekaars 




