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Kerstboom

Benodigd materiaal:

Sprookjeswol, groen
Chenilledraad, goud
Gouden + zilveren houten sterren

Benodigd gereedschap:

Viltnaald
Lijmpistool 
Tang om de draad af te knippen

2 Tempex kegels 12 cm
Glas-was parels
Zilverdraad Ø 0,8 mm

Variante B
Zo wordt hij gemaakt:

Als eerste ga je de tempex kegel vilten: 
hiervoor neem je eerst de groene sprookjes-
wol. Knip er een stukje af en leg het op 
de kegel. Vilt nu de sprookjeswol in op en 
neergaande bewegingen met behulp van de 
viltnaald in de kegel. Doe dit zolang totdat 
de wol stevig vast zit in de kegel.

Variant A:

Hierna pak je de gouden chenilledraad. Steek het 
begin van de chenilledraad stevig op het boven-
ste topje van de voltooide vilten kegel en wikkel de 
draad rond de boom. Wanneer je beneden bent aan-
gekomen, steek je het einde van de chenilledraad 
weer in de kegel.

Als de draad niet goed houdt, kunt u hem met 
behulp van een lijmpistool aan de tempex kegel 
plakken.

Variante A
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Nu kun je de boom nog versieren. Hiervoor neem je de kleine gouden houten sterren (ca. 6-7 
stuks). Deze lijm je met het lijmpistool op de vilten kegel. Op de top van de boom kan je nog een 
grote ster plakken. 

Laat nu alles goed drogen.

Variant B:
Rijg van de glas-was parels (grote en kleine - naar 
eigen wens) ca. 15 stuks op het de aluminiumdraad. 
Daarna buig je de draad zo, dat de kralen niet 
meer kunnen verschuiven. Steek het begin van de 
draad in de punt van de kegel en wikkel de draad 
met de kralen rond de kegel. Wanneer je aan het 
einde van de kegel bent aangekomen, knip je de 
draad af en steek je het uiteinde in het tempex 
kegel. Mocht de draad niet goed vast blijven zit-
ten, kun je hem met behulp van het lijmpistool op 
de tempex boom fi xeren.

Als je hiermee klaar bent, kun je de boom nog met 
zilveren houten sterren versieren. Kies hiervoor 
ca. 6-7 sterren uit en lijm ze met behulp van het 
warme lijmpistool op de kerstboom. Helemaal bo-
ven, aan de top, kun je nog een grote zilveren ster 
bevestigen.

Laat weer alles goed drogen.
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