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Benodigd materiaal:
23 Luciferdoosjes
Papier-maché sterrendoosje
Eventueel Adventskalender nummers
Decoratie kralen

Benodigd gereedschap:
Servettenlijm
Penseel, schaar
Lijmpistool
Alleslijm, zwarte stift

Adventskalender

Servetten of Décopatch met 
sterren
Houten plankje 15 x 5 cm

Zo wordt hij gemaakt:

Schuif eerst het binnenste gedeelte van de luciferdoosjes eruit, 
zodat u op uw gemak de buitenkant kunt versieren.

Knip het servet of het Décopatch papier op de juiste af-
metingen, zodat u de lucifersdoosjes ermee kan om-
wikkelen (het papier mag gerust een beetje gro-
ter zijn).

Breng met een 
kwast de servet-
tenlijm op het blan-
co luciferdoosje. Leg daarna 
het op maat gesneden servet 
c.q. het Décopatch papier 
erop, en wikkel het papier 
eromheen. Smeer het doosje met nog een laag servettenlijm in 
en laat aansluitend alles goed drogen. Als u wilt, kunt u het pa-
pier-maché sterrendoosje ook nog met een servet of Décopatch 
papier bekleden.

Als de luciferdoosjes droog zijn, kunt u het overtollige papier 
wegknippen.

Lijm of schrijf nu een num-
mer op het binnenste ge-
deelte van het luciferdoosje 
(op de voorkant), zodat men 
deze later goed ziet. 

Schuif nu weer alle lucifer-
doosjes in elkaar.
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Legt u nu de vorm van de boom neer - kijk hiervoor goed naar de afbeelding, hoeveel luciferdoosjes 
waar komen te liggen. Zoek hier meteen uit, welk nummer u waar 
wilt hebben. 
Wanneer u hiermee klaar bent, kunt u beginnen de stam van de 
boom met het lijmpistool aan elkaar te lijmen. 
Plak eerst 2 luciferdoosjes aan de zijkant aan elkaar. Daarna 
breng je 2 keer 1 doosje aan. Wanneer u dit hebt gedaan, lijmt 
u ter versterking van de boom, het houten plankje gecentreerd 
op het bovenste luciferdoosje (bij ons zou het nummer 7 zijn), 
zodat de Adventboom een goede ondersteuning heeft.

Nu kunt u de rest van de boom nabouwen. Lijm hem in elkaar in 
de volgorde die u hebt voorgelegd. Wanneer u boven bent aan-
gekomen, laat u de lijm stollen.

Schrijf met een zwarte pen op de gouden houten ster nog het 
nummer 24. Plak deze in het midden van het sterrendoosje.  Wan-
neer u dit hebt gedaan, kunt u de ster in de boom plakken: breng 
op de rechter- en linkerkant van de ster een beetje warme lijm 
aan. Hang de ster in het midden van de boom en druk hem ste-
vig tegen de luciferdoo-
sjes, zodat deze goed 
houden. Leg de boom op 
de tafel, zodat de ster 
goed kan opdrogen en 
vast komt te zitten. Let 
op: de ster kunt u ope-
nen door het achterste 
deel het sterrendoosje 
af te trekken.

Als de boom klaar is en 
alles goed os opgedroogd, kunt u de boom nog met decoratie kralen versieren. Lijm deze aan alle 
zijden van de boom. Wanneer u op de top van de boom nog een grote ster bevestigt, ziet uw advents-
kalender er als een kerstboom uit.
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