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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:
windlichtje van glas - vuurvast,
voegspecie of siliconenlijm,
linten, decoratief materiaal,
theelichtjes

Benodigd gereedschap:
hazelaarshout of andere rond-
houtjes,
zaag, elastiekje,
spatel of houten stokjes

Houten windlichtje
Klanten upload
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Het materiaal voor dit knutselidee kun je bij je  
volgende wandeling (in de natuur) verzamelen!

Knutselen met natuurlijke materialen is een trend!

Als je genoeg hazelaarhout of andere houten stokken hebt verzameld, kun je deze in verschil-
lende lengtes afzagen. De kortste moeten minstens net zo hoog zijn als je windlichtje. Voor 
verdere verwerking moeten de stokjes droog zijn.

Maak de voegspecie aan en smeer steeds een zijde c.q. een gedeelte van het windlichtje in. 
Plaats de houtjes en zet deze vast met een elastiekje. Je kunt in plaats van voegspecie ook ge-
bruik maken van siliconenlijm. 

Nadat de houtjes vast zijn gezet, bind je een mooie strik om het onderste derde deel van het 
windlichtje. Versier je decoratieve object nog naar wens. Je kunt bijvoorbeeld vilten delen op-
plakken of een engel mee vastbinden bij het maken van de strik.

Nu alleen nog een theelichtje in het windlichtje plaatsen en je individuele decoratieve object 
is klaar!

Zorg ervoor dat er geen houten stokjes boven de kaarsvlam zijn - 
laat de houtjes naar buiten vallen!

Je kunt ook gebruik maken van kaneelstokjes, dan ruikt je wind-
lichtje nog lekkerder.

TIPS




