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De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Instructies:

Beschilder allereerst de houten bal 
met een vleeskleurige kleur en laat 
deze daarna drogen. Teken aanslui-
tend haren op het engelenhoofd met 
de gouden marker en met de zwarte 
marker een gezicht.

Neem nu de tempexbal, de rocailles, 
pailletten en de naalden. Steek eerst 
een rocailles op de naald en daarna 
een paillet. Deze steekt u daarna in de 
tempexbal. Zo vult u de hele bal. Laat 
alleen boven waar later het hoofd wordt 
aangebracht wat ruimte – iets meer als de 
houten bal groot is.

Plak nu de houtenbal met behulp van een lijmpistool op de tempexbal. Knip nu het blauwe lint met 
de sterren in het midden door, zodat het lint nog maar 20 mm breed is. Steek het lint om het 
hoofd van de engel vast – gebruik hiervoor weer naalden en pailletten om het te bevestigen. U 
moet het lint iets vouwen, zodat het goed om het hoofd past.
Neem 4 blauwe veren en steek deze aan de achterzijde van de engel tussen de pailletten. Dit is 
ietwat lastig – mocht het niet lukken, neem dan een paillet eruit en steek daar de veer in.

Als laatste knipt u van het satijnen lint (6 mm breed) een ca. 40 cm lang lint af. Knoopt u de uit-
einden aan elkaar en plak het lint met de knoop achter het hoofd van de engel – daarvoor gebruikt 
u weer het lijmpistool. Laat de engel nu drogen en klaar is hij.

De engel is bijzonder geschikt als kerstboomversiering of als kerstversiering. U kunt ook ver-
scheidene engelen in verschillende kleuren vormen.

Engel

Benodigd materiaal:

Tempex bal Ø 40 mm
Houten bal Ø 30 mm
Pailletten blauw
Naalden 13 mm
Rocailles wit zilver Ø 4 mm
Pluisveren

Benodigd gereedschap:

Penseel/kwast
Lijmpistool

Deko band met sterren, zilver 
/blauw
Permanent Marker zwart
Lakstift goud
Acrylverf vleeskleur mat
Satijnlint 6 mm marine


