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Benodigd materiaal:
Bouwsteen bol 25 mm
6 houten ballen 15 mm, gat Ø 
4 mm, rondhoutje Ø 4 mm, 10 
cm lang

Benodigd gereedschap:
houtlijm
schaar
alleslijm

Variojo ster

satijnen lint 6 mm in beige en 
donkergroen
pailletten, groen
dubbelzijdig plakband

Instructies:

Eerst moet je het skelet samen stellen: de grote bal hoort in het midden. Breng een beetje hout-
lijm in de gaten aan de zijkant aan, steek daar de rondhoutjes in vast. Nu moet het geraamte er 
als een ster uitzien. Aan het uiteinde van de rondhoutjes steekt u nu de kleine bollen op - breng 
ook hier van te voren wat houtlijm in de gaten aan, zodat de ballen goed vast komen te zitten.
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Laat de lijm in de ballen goed drogen, zodat later niets wiebelt.

Als de lijm droog is, kunt u beginnen met het beplakken van de rondhoutjes met dubbelzijdig plak-
band. Dit helpt u bij het omwikkelen, zodat het satijnen lint niet verschuift.

Voordat u met het omwikkelen begint, moet u de folie van het 
dubbelzijdige plakband verwijderen. Het omwikkelen gebe-
urd van binnen naar buiten. Begin met het beige satijnen lint. 
Plak het begin van het beige satijnen lint aan een rondhout-
je vast. Nu wikkelt u het lint om het rondhoutje en ga dan 
met de klok mee verder naar het volgende rondhoutje, wikkel 
weer in hetzelfde volgorde. Wikkelt u zo ca. 1 / 3 van de ster, 
steeds mooi gelijkmatig, zodat er een lichte spanning op het 
lint staat. Wanneer u met het beige lint klaar bent, plakt u het 
einde over het dubbelzijdig plakband 
vast. Knip het af, en herhaal het geheel 
met het donker groene lint - weer 1 / 3 
van de ster. Aansluitend het geheel nog 
een keer met het beige lint. Doe dit zo 
lang totdat u boven bij de houten ballen 
aankomt. Wanneer u klaar bent, beves-
tigd u het lint weer aan het dubbelzij-
dige plakband.

Nu kunt u uw ster nog verfraaien. Beplak  
de houten ballen met groene pailletten 
- hiervoor kunt u het beste alleslijm ge-
bruiken. 

Als alles droog is, kunt u de Variojo ster 
gebruiken als raam- of wanddecoratie, 
kerstboomversiering of als een klein 
geschenk.

Ster van achter




