Moeilijkeidsgraad: medium



Tijdsbestteding: ca. 5 uur
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Materiaal:

Strokrans
kaneelstokjes en dennenappels,
Binddraad groen kaarsen
vilten delen, anijs kaarsenpen goud

Gereedschap:
 lijmpistool (warm)
 onderlegger
 dennentakken

Knutselidee

Elk jaar, rijst de vraag hoe dit jaar de adventskrans eruit moet
komen te zien - modern, eenvoudig, pompeus of zonder
dennentakken? Wij hebben gekozen voor een
traditionele krans van dennentakken met een natuurlijk
ogende decoratie.
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Inpakken
eerst het binddraad op de strokrans. Leg Y-vormige
1. Bevestig
dennentakken op de krans en bevestig deze door wikkelen met
het binddraad op de krans. De mooiste takken voor bovenop
bewaren! Zo alle dennentakken dakpansgewijs plaatsen en met
het binddraad omwikkelen. De vorm van de krans niet uit het oog
verliezen, de takken mogen niet uitsteken, maar moeten goed
aansluiten en de draad moet bedekt zijn.

Bedekken
Bedek de hele strokrans met dennentakken. Voor de binnenkant
2. worden meestal kleinere takken gebruikt dan aan de buitenkant.

Voor het „sluiten“ van de krans moet je de laatste takken onder
de eerste rij schuiven en met draad vastzetten. De laatste takken
zodat plaatsen, dat je het begin niet meer ziet. De draad tot slot
aan de onderzijde bevestigen.

Kaarsen
na, over hoe de kaarsen op de krans moeten worden aan3. Denk
gebracht. Mooi verdeelt of direct naast elkaar geplaatst. Schrijf

indien gewenst met een kaarsenpen in goud de getallen 1 - 4 op
de kaarsen. De kaarsen zijn voorzien van een veiligheidsclip en
een klauw. Zo kunnen ze eenvoudig in de krans worden gestoken
en zitten vast. Door de Safety Clip gaat de vlam op tijd uit. Dit
vermindert het gevaar op brand.
Laat een brandende kaars nooit onbewaakt achter!

Versieren
sterren, anijs, kaneelstokjes en dennenappels met een
4. Vilt
lijmpistool op de krans bevestigen. Er kunnen ook nog linten

worden bevestigd of andere decoratieve voorwerpen. Nu kan de
kerst beginnen...
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