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Adventskalender boom

Benodigd gereedschap:
schaar, Adventskalender 
getallen, knutselmes, spelden,
penseel, inpakpapier, regenboog, 
lijmpistool, naaimachine

Benodigd materiaal:
tekenpapier in donkergroen, knutselvilt in rood, transparante 
ballen Ø 6 cm, gouden lint, gouden acrylverf, katoenen stof 
geruit in bruin, jute zakjes, lint in bruin, houten wasknijpers 
ca. 2,5 cm lang, naaizijde, luciferdoosjes
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Adventskalender Baum
Niet alleen als adventskalender is deze boom een geweldig idee, 

het is ook een leuk decoratie-voorwerp voor de feestdagen!

Vorm van het groene tekenpapier een puntzak, met een hoogte op 
ongeveer 70 cm. Bevestig het gouden lint met een lijmpistool boven aan 
de punt en wikkel deze strak om de boom naar beneden. Weer met het 
lijmpistool vastzetten en laten drogen.
Stans 11 sterren met de motiefpons uit het knutselvilt. Voor de punt 
heb je een grotere ster nodig. Daarvoor de sjabloon uitknippen, op het 
vilt overbrengen en de ster uitknippen. De grote ster op de punt en de 
kleinere op het gouden lint verdelen en met het lijmpistool vastzetten.
 

In totaal nodig voor 24 “pakjes”, bijvoorbeeld 7 transparante ballen, 
5 jute zakjes, 5 stoffen zakjes, 6 luciferdoosjes en 1 pakje voor 24 
december.

Verf de transparante ballen van binnen met acrylverf in goud. Het kan 
zijn dat er een tweede verfl aag aangebracht dient te worden. Laat de 
ballen goed drogen!

Voor de bruine zakjes knip je rechthoeken uit de stof (9 x 14 cm). 
Voor een zakje heb je 4 rechthoeken, 2x voor het binnenste gedeelte 
en 2x voor het buitenste deel nodig. Vaak wordt voor de voering een 
andere kleur gebruikt, je kunt naar goeddunken kiezen.
Plaats de twee buitenste gedeelten met de goede kanten op elkaar, dit 
betekent met de bedrukte (“mooie”) zijde naar binnen. Je kunt ze met 
spelden of een paar rijgsteken vastzetten. Naai de delen in een U - 
vorm samen (zie fi guur 1).
Hetzelfde herhaal je met de beide rechthoeken voor de voering. Strijk 
de zakjes en (kort) de naadtoeslag. Draai de voering om en schuif het 
in het buitenste deel, zodat de mooie zijden op elkaar liggen. Zet de 
open rand met spelden vast. Zorg ervoor dat de zijranden precies op

Afbeelding 1

Benodigd materiaal:
tekenpapier in donkergroen, knutselvilt in rood, transparante 
ballen Ø 6 cm, gouden lint, gouden acrylverf, katoenen stof 
geruit in bruin, jute zakjes, lint in bruin, houten wasknijpers 
ca. 2,5 cm lang, naaizijde, luciferdoosjes
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Adventskalender Baum
elkaar liggen! Naai de rand dicht, laat ca. 2 cm open om te keren. Trek de buidel door deze 
opening en sluit deze vervolgens met spelden. Neem de randen rondom in, zo wordt de draaibare 
opening gesloten.

De luciferdoosjes vullen en in cadeaupapier inpakken of met papier bekleden en met ringelband 
een strik om de doosjes maken. 

Het geschenk voor de 24e december ook in cadeaupapier verpakken.

Plak de adventskalender getallen op de individuele “containers” – let op afwisseling! De getallen 
kunnen worden gemaakt van vilt, MDF of hout. Een handige variant zijn zelfklevende stickers.

Tot slot zet je de geschenken met behulp van wasknijpers vast op het gouden lint.

sjabloon ster 4,5 cm

Benodigd gereedschap:
schaar, Adventskalender 
getallen, knutselmes, spelden,
penseel, inpakpapier, regenboog, 
lijmpistool, naaimachine

Een groter geschenk kun je ook binnenin 
de boom verbergen.TIP

Benodigd materiaal:
tekenpapier in donkergroen, knutselvilt in rood, transparante 
ballen Ø 6 cm, gouden lint, gouden acrylverf, katoenen stof 
geruit in bruin, jute zakjes, lint in bruin, houten wasknijpers 
ca. 2,5 cm lang, naaizijde, luciferdoosjes




