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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:
tempex kegel ca. 30 cm
Tacky tape, jute lint, 
sierspeld, vilten decoratie delen
eventueelsierstenen, Sierspelden - crème, Ø 12 mm

Benodigd gereedschap:
schaar
lijmpistool en lijmpatronen
eventueel edelsteenlijm
alleslijm

Kerstboom uit jute
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Benodigd gereedschap:
schaar
lijmpistool en lijmpatronen
eventueel edelsteenlijm
alleslijm

Kerstboom uit jute
Uit een tempex kegel ontstaat in een mum van tijd een 

decoratief voorwerp in Kerstboom optiek.

Beplak de kegel met de Tacky tape. Verwijder steeds ca. 4-5 cm van de beschermfolie van de Tacky tape. Niet alles in één keer 
want het jute pluist, waardoor de Tacky tape anders niet meer plakt. Breng een druppel alleslijm op je vinger aan een breng deze 
met een draaiende beweging op het uiteinde van het jute koord aan. Hierdoor kan het jute koord niet uitrafelen. Zet het begin 
van het jute koord met het lijmpistool op de kegel vast. (Zie de afb . 2.) Wikkel nu de draad rond de kegel. Als je onderaan de ke-
gel aan bent gekomen knip je het jute koord af. Breng een druppel alleslijm op je vinger aan een breng deze met een draaiende 
beweging weer op het uiteinde van het jute koord aan. Zet het uiteinde van het jute koord met het lijmpistool op de kegel vast.

Nu kun je de kegel gaan versieren. Boven op de kegel plaatsen we een ster. Breng hiervoor op de ster met het lijmpistool 
een druppel lijm aan en breng hier de knop van de sierspeld op aan. Druk de sierspeld boven in de tempex kegel. Lijm nu 
de decoratieve vilten delen op de kegel. Je kunt de vilten delen bovendien van sierstenen voorzien, die je met edelsteen-
lijm op de vilten onderdelen aanbrengt. Klaar!

Benodigde materialen:
tempex kegel ca. 30 cm
Tacky tape, jute lint, 
sierspeld, vilten decoratie delen
eventueelsierstenen, Sierspelden - crème, Ø 12 mm


