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Benodigde materialen:
bloempotten Ø 6 cm, acrylverf in goud en wit,
craquelélak, houten olijf, satijnen lint in wit,
decoband in goud, sjabloon

Benodigd gereedschap:
schuurpapier, penseel,
schaar

Kerstklokken

gemaakt van bloempotten
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Kerstklokken
Deze mooie kerstklokken zijn een prachtig alternatief voor de 
gebruikelijke kerstversiering. De klokken kunnen eenvoudig en 

zonder veel inspanning worden gemaakt!
Veel plezier bij het maken!

Verwijder eerst met het schuurpapier de braam, zodat 
de klokken mooi glad zijn. 

Vervolgens de hele klok met acrylverf in goud verven. 
De rand nog van een tweede laag voorzien, zodat 
de kleur daar beter dekt. Laat vervolgens alles goed 
drogen.

Vervolgens de craquelélak volgens de beschrijving op het 
bovenste deel van de klok aanbrengen. Hierbij steeds van 
onder naar boven (van de rand naar het smalle gedeelte 
smeren). Op de bovenkant (smalle gedeelte) eenmaal 
rondom het gat smeren. Niet van richting wisselen en nooit 
een tweede laag aanbrengen. Laat alles goed drogen.
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Breng de witte acrylverf dun aan. Nooit een tweede 
laag aanbrengen. Laat alles goed drogen.

Wanneer de verf droog is, worden de scheuren perma-
nent zichtbaar. Het proces kan met een haardroger 
worden versneld.

Plaats nu de sjabloon, het niet 
benodigde deel eventueel omhoog 
vouwen, vasthouden en met de 
gelpen inkleuren.

Op deze manier beide klokken labelen.
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Vervolgens twee stukken van het satijnen lint, in ver-
schillende lengten afknippen en door de olijven rijgen, 
zodat de klokken later iets verplaatst hangen.

Vervolgens de olijven in de klokken leggen en het lint 
door het gat halen.

Tot slot nog met het gouden deco-
band strikken rond de witte satijnen 
linten aanbrengen.
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