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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd gereedschap:
penseel,
onderlegger,
potlood,
plakband

Feestelijke Kerstbalverlichting

Benodigde materialen:
transparante ballen met gat in verschillende Ø;
lichtketting, zijdevloei/strozijde;
servetten of decoupage lijm;
glimmerpaint of glitter en siersteenlijm
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Als het buiten stormt en sneeuwt, blijft men graag binnen in 
de warme woning. Opdat het echt comfortabel wordt, kun je 

feestelijke ballen met een lichtketting knutselen en je woon-
ruimte ermee verfraaien.

Knip de sjablonen grof uit en plak 
ze met een stukje plakband gecen-

treerd op een van de transparante 
helften van een bal (zonder het gat!). Teken 
de omtrek met glitterpaint na. Je kunt ze 

ook met siersteenlijm voortekenen en glitter 
erover strooien. Nu moet je de verf c.q. lijm 

volledig laten drogen.

De witte zijdevloei moet je in 
kleine stukjes scheuren en met 

servetten of decopatch lijm 
opplakken. Hiervoor dien je 

eerst een laag lijm aan te bren-
gen, de stukken aanbrengen en met een zacht 

penseel glad strijken. Tot slot met nog een 
laagje lijm bestrijken. Bij de grote bal smeer 
je de glimmerplaint door de gehele bal en laat 
deze drogen. Daarna beplak je deze ook met 

zijdevloei.

Tot slot steek je de lichtketting in 
de daarvoor bestemde opening en 
decoreert de ballen op een bord.
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Sjabloon spar en eland:

Alternatieve sjablonen:
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