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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Nr. 104.487 - Engelen gemaakt van knutselhoutjes

Knutselidee

Materialen:
knutselhoutjes (3 keer 10x110 mm, 2 keer 
18x150 mm)

1 houten spies

1 houten bal (diameter 20 mm) 1 glaswasparel in wit

chenilledraad en gouden sterren engelenvleugels 

acrylverf of krijtverf

chenilledraad en gouden sterren

haakkant

haakgaren in goud

Werkwijze:

vanknutselhoutjes
Engelen gemaakt 

Knip 1 knutselhoutje in het mid-
den door (dit worden de armen).
Verf de knutselhoutjes wit.
Verf bovendien de punten van 
de kleine knutselhoutjes (huids-
kleur voor de voeten en handen 
van de engel). Ook de houten 
bal moet worden beschilderd, 
en vervolgens dient je engel een 
gezicht te krijgen.

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:
gemakkelijk ca. 1 uur
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Lijm nu de houten spies met 
het hoofd aan de 
achterzijde op de knutsel-
houtjes (zie afbeelding).

Breng tot slot, nog de vleugels 
met het lijmpistool op de achter-
zijde aan. Met het witte haakkant 
kun je de engel nog van een kraag 
voorzien.
                            

Klaar is je 
zelfgemaakte 

kerstengel! 

Nr.104.487 - Engelen gemaakt van knutselhoutjes

Knutselidee

Lijm met het lijmpistool de 
knutselhoutjes op/aan elkaar 
(zie afbeelding). Breng ook 
de gouden ster in het midden 
van de engel aan. Nu kun je de 
houten bal (hoofd) op de houten 
spies steken.

Knip een stuk van het chenille-
draad af en vorm hier de aureool 
voor je engel van. 
Plak het haakkant met behulp 
van het lijmpistool op het hoofd. 
Nu moet je nog de witte parel in 
het garen insteken en een knoop 
maken, zodat je de engel later 
op kunt hangen. Bevestig ook 

de aureool met het lijmpistool.        
Chenilledraht


