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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,
linten,
spelden 13mm,
viltsterren

Benodigd gereedschap:
schaar,
lijmpistool en lijmpatronen,
liniaal

Stralende kerstboom
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Benötigtes Material:
Styropor Kegel,
Bänder,
Stecknadeln 13 mm,
Filzsterne

Benötigtes Werkzeug:
Schere,
Heißkleber,
Lineal

Stralende kerstboom
Een stralende kerstboom in miniatuur! Hij kan bijna  

overal worden neergezet en kan qua kleur aan de overige  
kerstdecoraties worden aangepast.

Om van deze kegel een decoratieve kerstboom 
te maken moeten eerst de linten op maat worden 
geknipt. Bij de kerstboom op de afbeelding zijn 
steeds stroken van 8 cm gebruikt. Knip een grote 
voorraad ca. 60 stuks van elke kleur. Neem nu de 
liniaal en teken op de kegel een rand (vanaf de 
onderzijde: ca. 2,5 cm). Hierdoor kun je de linten 
mooi op dezelfde hoogte aanbrengen. Teken ver-
volgens steeds cirkels met een afstand van 2 cm.

Neem nu een stuk lint en klap het dubbel. Breng 
het lint met twee spelden op de onderste lijn aan. 
Neem nu een volgend stukje lint en klap het weer 
dubbel en plaats het precies naast het hiervoor 
opgespelde stukje lint.

Als de ronde af is ga je naar de cirkel erboven. Hier 
werd met een lint met een motief gewerkt. Wissel 
zo de ronden af tot je bovenaan bent gekomen. 
Breng over de top van de tempex kegel lint aan. Dit 
zodat het tempex niet meer zichtbaar is.

Neem nu twee vilten sterren. Lijm 1 punt van de 
beide sterren met het lijmpistool op elkaar.
Plaats de ster vervolgens over de punt van de 
kegel en lijm hem vast. Klaar is je zelfgemaakte 
kerstboom.


