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De mooiste tijd van het jaar nadert en biedt talloze creatieve mogelijkheden. Maak
een adventskalender voor je dierbaren op een kerstbord.
Hij heeft niet veel ruimte nodig en is ook een mooie decoratie.

Begin met de transparante ballen. Die hebben wat tijd nodig om te drogen. Eerst moet je de

servet motieven voorbereiden. Knip of scheur de gewenste motieven uit en verwijder de twee onderste lagen. Neem een helft van de bal en breng een klodder servettenlijm op. Smeer deze met
een zachte kwast uit. Daarna leg je het motief voorzichtig op de lijm en wrijf je het glad. Beplak
zo de gehele helft. Vervolgens breng je hier nog een laag lijm over aan.

Knip de sjablonen voor de vilten laars, muts en kerstboom uit. Breng deze over op het desbe-
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treffende vilt. Wij hebben van elke vorm 4x gebruik gemaakt, wat betekent dat je 8 laarzen,
bomen en hoeden nodig hebt. Zodat je niet alle 8 hoeft voor te tekenen, kun je de sjabloon van
vilt (zie afbeelding) met spelden op het vilt opsteken en voorzichtig uitknippen. Werk langzaam en
precies. De onderdelen worden later aan elkaar genaaid en moeten zoveel mogelijk hetzelfde zijn!
Leg steeds twee stuks op elkaar. Rijg het gouden borduurgaren door een naald en naai met grove
steken ongeveer 0,5 cm van de rand verwijderd. Voor de laarzen moet je aanvullend nog 8x de
witte balk uitknippen en deze dan helemaal bovenaan opplakken. Smeer hiervoor de witte strepen
compleet met lijm in! Voor de muts heb je 8 witte randen nodig en 8 cirkels voor de pompon.
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Voor de kleine geschenkdozen knip je weer de sjabloon uit, en draagt deze over op het fotokarton met motieven. Je hebt hier 6 stuks van nodig. De stippellijnen zijn vouwlijnen. Druk stevig
met een bot potlood aan (rillen)! Uitknippen, vouwlijnen voorvouwen en de te lijmen ﬂappen met
lijm op elkaar plakken. Als de afsluitklep niet automatisch dicht blijft zitten, kun je een stukje
dubbelzijdig plakband aanbrengen.

Voor de 24ste december hebben we een grotere doos gevouwen. Weer voortekenen, bij de

vouwlijnen stevig aandrukken, uitknippen en in elkaar plakken. Als je de doos gevuld hebt, eenvoudig met een rood satijnen lint een mooie strik maken en op het knooppunt van de strik een
siersteen plakken.

Als alles droog is, met gouden glimmerpaint de nummers op de verschillende elementen schrijven.
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Bij het aanbrengen is de glimmerpaint nog melkachtig wit, ze droogt echter volledig goud op. Nu
kun je de Advent onderdelen met verschillende geschenken vullen en op een kerstbord schikken.
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