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Benodigde materialen:
sieradenlijm, aluminiumdraad plat 5 mm breed in goud, oranje,
violet, zuurstokroze met reliëf
aluminiumdraad in oranje (Ø 2 mm),
boek „Weihnachtsdeko aus Aludraht“

Benodigd gereedschap:
in water oplosbare stift,
kleine lijmklem,
tangen,
zijkniptang

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

© Aduis

Kerstdecoratie van aluminiumdraad
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Kerstdecoratie van aluminiumdraad
Met een beetje handigheid kun je uit draad deze
kleurrijke combinaties vormen.
Met de kerstengel en het ornament tover je een
aangename kerstsfeer in je huis.

ENGEL
1
Stap Knip met de zijkniptang het kleurrijke aluminiumdraad als volgt op maat en je engel
wordt ongeveer 8 cm groot:
goud plat: 1 x 15 cm / oranje plat: 2 x 16 cm / violet plat: 2 x 16 cm / zuurstokroze reliëf
plat: 2 x 16 cm / oranje (Ø 1 mm): 1 x 20 cm
Stap

2

Stap

3

Teken op het goudkleurige draad na 6,5 cm een markering. Alle
andere stukken draad markeer je op 7,5 cm.
Lijm nu alle draden met sieradenlijm in de volgende volgorde op de
markering samen:
zuurstokroze, oranje, violet, goud, violet, oranje, zuurstokroze.
Bevestig de draden met een kleine lijmklem. Nadat de lijm droog is,
omwikkel je de draden op de plaats van de lijmverbinding meerdere
keren met het dunne stukje draad.

Benodigde materialen:
Benodigd gereedschap:
sieradenlijm, aluminiumdraad plat 5 mm breed in goud, oranje, in water oplosbare stift,
violet, zuurstokroze met reliëf
kleine lijmklem,
aluminiumdraad in oranje (Ø 2 mm),
tangen,
boek „Weihnachtsdeko aus Aludraht“
zijkniptang
Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

© Aduis

Met behulp van een tang buig je nu alle draden volgens de afbeelding.
De kortere draadeinden moeten daarbij naar boven wijzen. Vorm van de
bovenste draadeinden het hoofd en de beide vleugels. Uit de onderste
draadhelften ontstaat de jurk.
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Kerstdecoratie van aluminiumdraad
Stap

4

Het driedimensionale effect krijg je, door de spiralen van de jurk naar
voren c.q. naar achteren te draaien.

ORNAMENT
Stap

1
Voor een diameter van 6,5 cm knip je met de zijkniptang de gekleurde stukken aluminiumdraad
als volgt op maat:
oranje plat: 2 x 18 cm / violet plat: 2 x 18 cm / zuurstokroze reliëf plat: 2 x 18 cm /
oranje (Ø 1 mm): 1 x 19 cm

Stap

2

Stap

3

Markeer bij alle stukken draad telkens het midden. Voeg nu alle draden met sieraadlijm in de
volgende volgorde samen: violet, zuurstokroze, oranje, violet, zuurstokroze, oranje.
Fixeer de draden tijdens het drogen met een lijmklem.
Vervolgens omwikkel je de samengevoegde draden op de gelijmde plaats meerdere keren met
het dunne stukje draad.

Benodigde materialen:
sieradenlijm, aluminiumdraad plat 5 mm breed in goud, oranje,
violet, zuurstokroze met reliëf
aluminiumdraad in oranje (Ø 2 mm),
boek „Weihnachtsdeko aus Aludraht“

Benodigd gereedschap:
in water oplosbare stift,
kleine lijmklem,
tangen,
zijkniptang

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Met behulp van een tang buig je nog alle draadeinden volgens de afbeelding in de
desbetreffende vorm.

