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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.

Benodigd gereedschap:
lijmpistool (heet),
lijmpatronen, penselen,
schaar, liniaal of meetlint

windlicht
„winters“

Benodigde materialen:
glazen vaas rond Ø 9 cm - hoogte 20 cm, stof rode stippen,
namaakbont pluche stof wit, jute garen naturel,
aluminium draad zilver Ø 3 mm, satijnen lint rood 3 mm en 6 mm,
dennenappelmix, acrylverf wit, haakkant wit
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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.

windlicht
een windlichtje in „knuffellook!

Deze glazen vaas werd met wat stof, namaakbont en wat 

decoratie tot een betoverend windlichtje omgetoverd.

In een paar eenvoudige stappen kun je het windlichtje 

versieren, afhankelijk van het seizoen of de gelegenheid.

Breedte: 16 cm
Lengte: 30 cm

Breedte: 6 cm
Lengte: 30 cm

Materiaal op maat geknipt:
Stof rood met witte stippen:

Knip de stofstroken op maat volgens de hierboven aange-
geven afmetingen.

Vervolgens leg je de rode stofstrook volgens a� . 1 en 
2 samen (de boven- en onderkant naar het midden 
vouwen).

Nu plak je de rode strook met het lijmpistool op het on-
derste deel van de vaas en het namaakbont overlappend 
eroverheen (zie a� . 3).

Namaakbont / pluche stof wit:

Benodigd gereedschap:
lijmpistool (heet),
lijmpatronen, penselen,
schaar, liniaal of meetlint

Benodigde materialen:
glazen vaas rond Ø 9 cm - hoogte 20 cm, stof rode stippen,
namaakbont pluche stof wit, jute garen naturel,
aluminium draad zilver Ø 3 mm, satijnen lint rood 3 mm en 6 mm,
dennenappelmix, acrylverf wit, haakkant wit
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sjabloon

jutester

Tot slot plak je (ook met het lijmpistool) het klos-
kant rond de onderkant van de vaas.

Nu buig je de ster gemaakt van zilverkleurig alumi-
niumdraad volgens de sjabloon en omwikkeld hem 
daarna met het jutegaren.

Wanneer je klaar bent met het omwikkelen 
van de ster, bevestig je de ster met het jute-
koord- en een rode satijnen lint op de glazen 
vaas.

Nu beschilder je nog een dennenappel (licht-
jes) met wat witte verf (alsof het poedersnee-
uw is) en lijmt deze tevens op de linten.

Tot slot plaats je nog een lichtketting (zeer 
geschikt is de micro-lichtketting) of een thee-
lichtje (bijzonder veilig zijn LED theelichtjes) 
in de vaas. 
KLAAR is je windlichtje in knu� ellook!

Benodigde materialen:
glazen vaas rond Ø 9 cm - hoogte 20 cm, stof rode stippen,
namaakbont pluche stof wit, jute garen naturel,
aluminium draad zilver Ø 3 mm, satijnen lint rood 3 mm en 6 mm,
dennenappelmix, acrylverf wit, haakkant wit

Benodigd gereedschap:
lijmpistool (heet),
lijmpatronen, penselen,
schaar, liniaal of meetlint

windlicht


