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N°102.576 - Adventskalender slee
Knutselidee

Materiaal:
depron hardschuim
jute zak
plastic ballen
fotokarton wit en zilver

snijmat
kunstenaarsmes
motiefstans
lijmpistool
penseel, schaar, liniaal

decoratieve sneeuw
lakstift wit 
lint

Advents-
kalender

slee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:eenvoudig ca. 2 uur

Vol geladen met fantastische spullen wordt deze deco-
ratieve adventskalender een echte hit! Door de afsluit-
bare transparante ballen is hij herbruikbaar en kan dus 

meerdere keren worden gebruikt.
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Werkwijze:
Leg de sjablonen met de depronplaat op de 
snijmat en snijd met behulp van de aluminium 
liniaal en een cuttermes de individuele delen 
van de slee uit. De stippellijnen als plakranden 
inkerven en met de vingernagels de randen van 
zijn scherpen kanten ontdoen. Met het lijmpis-
tool (warme lijm) op de gemarkeerde punten 
vastlijmen en laten drogen.

De 48 balhelften aan de buitenzijde met deco-
ratiesneeuw betten. Hierbij kun je het beste 
gebruik maken van een sjabloneerspons. De 
binnenste rand mag niet gebet worden, anders 
sluit de bal niet meer.

Snijd 24 zilveren etiketten uit het fotokarton 
en stans in het midden een gat. Met een pons 
31 witte sneeuwvlokken uitstansen. De sneeu-
wvlokken op de etiketten plakken en met een 
witte lakstift de nummers 1 tot en met 24 erop 
schrijven.

Vul de ballen met geschenken en sluit ze ver-
volgens. Bind de etiketten met een lint aan de 
ballen. De jute rand van de zak omslaan en op 
de slee plaatsen. Vul de zak met de ballen. Met 
het lijmpistool (warme lijm) de “zware” zak op 
de slee vastlijmen. De overige 7 sneeuwvlok-
ken op de omgeslagen rand plakken.
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