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Benodigde materialen:
tempex vorm,
structuurpasta fi jn wit,
zijde spons, gouden verf, lint in goud en zilver,
engelvleugels, ciseleerfolie, glitter

Benodigd gereedschap:
modelleer- en plamuurmessen, 
embossingpen, onderlegger, 
stofdoek/-servet, lijmpistool 
(heet)
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Deze betoverende engel gemaakt van tempex brengt de 

Kerstsfeer in huis. Door de gebruikte structuurpasta wordt iedere 
engel een uniek exemplaar.

Voor beide varianten moeten de tempex fi guren geheel van structuurpasta worden 
voorzien. De pasta kan het beste met een modelleermes of een plamuurmes worden 
aangebracht. Vervolgens de fi guren volledig laten drogen. Voor de zilveren engel 
met ciseleerfolievleugels wordt glitter in zilver op de nog natte structuurpasta 
gestrooid. Met behulp van de sjabloon de vleugels en de ster uit de ciseleerfolie 
knippen. Met een embossingpen patronen of ornamenten in de vleugels aanbrengen. 
De folie daarbij op een zachte doek leggen, bijvoorbeeld een keukendoek.

Een zilveren lint om het hoofd binden. Aan de zijkant ca. 20 cm lange linten aan-
brengen en krullen maken. 
Lijm de ster en de vleugels met het lijmpistool (heet) vast.
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Het fi guurtje weer met structuurpasta insmeren en laten drogen. 
Met een spons een beetje gouden verf opnemen en op het lichaam van het fi guurtje 
aanbrengen. Daarbij slechts licht betten. 

Van een gouden lint een vlecht vlechten en rond het hoofd binden. De uiteinden 
van de linten krullen. Rond de nek een gouden lint binden. De kant-en-klare 
engelvleugels met een lijmpistool (heet) vastlijmen.



N° 102.640

©
 A

du
is

comKnutselidee

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

Benodigde materialen:
tempex vorm,
structuurpasta fi jn wit,
zijde spons, gouden verf, lint in goud en zilver,
engelvleugels, ciseleerfolie, glitter

Benodigd gereedschap:
modelleer- en plamuurmessen, 
embossingpen, onderlegger, 
stofdoek/-servet, lijmpistool 
(heet)

Tempex engel




