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Benodigd materiaal:
windlicht glas
tacky tape of transparant dub-
belzijdig plakband
glitter

Benodigd gereedschap:

kom of schotel

Windlichtje in kerstsfeer 
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Windlichtje in kerstsfeer 
Dit sfeerlichtje integreert zich perfect in elke 
woonstijl. Door het gebruik van de gouden kleu-
ren, heeft het een warme en elegante uitstra-
ling. Verfraai je woonkamer met dit windlichtje 
in kerstsfeer.

En zo wordt hij gemaakt

 Neem een mooi windlicht glaasje en beplak het op de 
bovenste- en onderste rand van het glas met smalle Tacky 
Tape of transparant dubbelzijdig plakband. In het midden 
van de twee smalle stroken plak je een bredere strook.

 Verwijder eerste de folie van de brede streep in het 
midden. Daar strooi je de gouden glitters op. Houd het glas 
boven een kom of een schotel die de glitters opvangt, zodat 
je later de overtollige glitters weer terug kan schudden in 
het potje. De glitters op de tape/plakband met je vingers 
een beetje aandrukken, zodat er niets meer afvalt.
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 Nu kun je de bovenste en onderste beschermende folie 
verwijderen. Op deze beide strepen strooi je gouden glazen 
balletjes c.q. kleine kralen. Doe dit weer boven een kom of 
een schotel. De glazen balletjes steeds weer met de vingers 
op de tape / het plakband aandrukken, totdat er geen meer 
afvallen.

 Als er nu geen vrije gaten meer te zien zijn, kun je nog 
fi jne kristal glitters pakken en deze over het gehele glas 
strooien. Dit is belangrijk omdat zo de kleine tussenruimtes 
tussen de glazenballetjes en van de glitters ook gevuld wor-
den. Het tweede voordeel is, dat je windlicht nog meer glin-
stert en er nog feestelijker uitziet.
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