Benodigde tijd: ca. 20 min. Moeilijkheidsgraad: makkelijk
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Materialen:

vel papier
sierwasstroken
dienblad
watten of decoratiesneeuw
4 stompkaarsen en 4 porseleinen kopjes
versierwasplaten en porseleinverf rood en groen

potlood
schaar
priknaald
fijnharig penseel
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1. Teken op een vel papier individuele sjablonen met kerstmotieven.

2. Knip de sjablonen uit en leg ze op sierwasplaten van 5x5 cm (licht aan-

drukken). Trek de priknaald door de was rond het motief. De vervaardigde
motieven kunnen nu voorzichtig uit de wasplaat worden verwijderd.
De vierkantjes heb je later nodig voor de kopjes.
Bevestig de ﬁguren aan de bovenranden van de vier kaarsen. Druk hiervoor
de stukjes was lichtjes op de kaars.

Tip:

Door de wasmotieven tussen je handen te verwarmen,
hebben ze meer grip op de kaarsen!

de porseleinverf een beetje drogen. Verwijder dan de vierkante wasplaten
6. Laat
voorzichtig van de kopjes.

7.

Verf ook de handvaten van de vier kopjes in bijpassende kleuren. Zet de kopjes
ongeveer 90 minuten bij 160 °C in de oven. Daardoor wordt de verf watervast en
de kopjes zijn zodoende geschikt voor de vaatwasser.

Plaats de kaarsen in de kopjes. Als versiering gebruik je het dienblad, decoratiesneeuw of watten en vilten kerstdecoratie delen.

nu een decoratieve wasstrook rond de motieven als een spiraalvormige
3. Leg
rand.

4. Druk nu de vierkanten met de uitgestanste motieven op de kopjes.
het gebied binnen de vierkanten met porseleinverf. Gebruik hiervoor
5. Verf
een sjabloonpenseel van schuim.
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