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Benodigd gereedschap:
onderlegger, potlood,
kunstenaarsmes
lijm,
eventueel wasknijpers

Kerstguirlande

Benodigde materialen:
motief karton, fotokarton en diverse effectpapieren in 
grijs, zilver en zwart; Glimmer Paint in zilver; strasssteen-
tjes transparant; edelsteenlijm; koord; glazen facetkralen 
zwart en kristal; foamtape; glitter 
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De kleine zwarte ster en de dennenboom met edelsteen-
lijm insmeren en met glitterpoeder bestrooien. De con-
touren van de grote zilveren ster met glimmerpaint na-
tekenen, evenals de rand van de grote en kleine zwarte 
cirkel met glitter beplakken. 
Alles goed laten drogen.

Benodigde materialen:
motief karton, fotokarton en diverse effectpapieren 
in grijs, zilver en zwart; Glimmer Paint in zilver; strass-
steentjes transparant; edelsteenlijm; koord; glazen fa-
cetkralen zwart en kristal; foamtape; glitter 

Benodigd gereedschap:
onderlegger, potlood,
kunstenaarsmes
lijm,
eventueel wasknijpers

Kerstguirlande
Deze moderne kerstslinger is gemakkelijk te maken 
en ziet er prachtig uit! Het kan gebruikt worden als 

raam- en wanddecoratie.

Eerst moet je de sjablonen op het papier overbrengen en uitknippen.
Deze motieven hebt je in elk geval nodig:

grote ster in zilver en wit 2x, papier met een design zilver en zwart elk 1x;
kleine ster in wit en zwart elk 1x; grote cirkel in zwart en wit elk 2x;

middelste cirkel in zilver 1x;
kleine cirkel in zwart 2x, met design zilver 1x, met design zwart 3x;

dennenboom in zwart, zilver en met design 1x;
eland in zwart en met design in zilver elk 1x.

Een stuk koord van ca.1,5 m afknippen en plat neerleggen. 
De verschillende motieven met 3D-foamtape op elkaar 

plakken en met lijm op het koord bevestigen. Van tevoren 
moeten natuurlijk de kralen worden opgerijgd en worden 

vastgezet met een knoop. De achterzijden van de motie-
ven weer met foamtape samenvoegen en op de achterzijde 
opplakken. Om te drogen met wasknijpers vastzetten. Tot 

slot met strasssteentjes beplakken en versieren. 
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