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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.

Benodigde materialen:
glitterkarton in bruin, glas-was parels in crème Ø 8 mm,
decoratiebal in bruin, dubbelzijdig plakband,
koperdraad in bruin, satijnen lint in crème 6 mm, 
mini-pons

Benodigd gereedschap:
potlood, lijm, onderlegger,
schaar, liniaal, naald
eventueel een sieraden tang

Glinsterende papieren bal 
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Glinsterende papieren bal 
Onze schitterende papieren bal zet accenten! Hij is gemakkelijk 

om te maken en decoreert de woonkamer, tafel, of misschien 
zelfs de kerstboom!

Teken op de achterzijde van het bruine glit-
terkarton 5 stroken, elk met een breedte van 1 
cm (de smalle zijde gebruiken). Knip deze stro-
ken uit. Precies in het midden van de strook 
en ca. 4 mm van de bovenste en onderste rand 
een gat voor de draad prikken (deze mag niet te 
groot zijn). Naast het de opening plak je twee 
dunne stroken dubbelzijdig plakband. 

Daarna neem je een 30 cm lang stuk draad. 
Vorm een lus en knoop de uiteinden samen, neem 
dan een sieradentang (als hulpmiddel). Daar-
na rijg je een glas-was parel in crème op en 
vervolgens een strook. Verwijder de beide af-
dekstrips van het plakband en steek de vol-
gende strook zoals afgebeeld op. Herhaal deze 
werkwijze voor de overige stroken. De afstand 
dienst gelijkmatig te zijn.

Materiaal:
glitterkarton in bruine tinten,

koperdraad in bruin/zwart
glas-was parels in crème Ø 8 mm,

dubbelzijdig plakband,
1 decoratiebal van draad in bruin,
satijnen lint in crème 6 mm breed,

mini pons bloem, naald
lijm, potlood, schaar en onderlegger
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Glinsterende papieren bal 
Rijg 4 glas-was parels in crème op, 1 decora-
tiebal van draad in bruin en nog 4 glas-was pa-
rels. Plaats nu de stroken in de juiste volgorde 
op de draad. Hierdoor wordt de papieren bal ge-
vormd. Weer een glas-was parel in crème oprijgen 
en eerst een lus en vervolgens een knoop in de 
draad buigen.

Met de mini pons bloemen steeds een paar bloe-
men uit het bruine glitterkarton stansen en ook 
een paar van een donkerder bruin. Een satijnen 
lint door de bovenste lus rijgen en op de ge-
wenste lengte samenknopen. De uit gestanste bloe-
men met gelijke afstanden van elkaar opplakken.




