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Adventskranskaarsen

Benodigd gereedschap:
Tandenstoker
Schaar
Scalpel
Liniaal

Benodigd materiaal:
4 stompkaarsen, 3D waspen in goud,
verschillende sierwasplaten bijv. rood, den, lichtgroen, brons-
goud, goud glanzend, 1 structuurplaat voor de nummers,
sierwasstroken in goud
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Benodigd gereedschap:
Tandenstoker
Schaar
Scalpel
Liniaal

Adventskranskaarsen

Hoe worden ze gemaakt:

Knipt u eerst de sjablonen op bladzijde 4 met een schaar uit.

Legt u eerst de nummers (voor de kaarsen) op de gewenste sierwas-
plaat. Neem dan een tandenstoker en ga hiermee rond de buitenkant 
van de nummers - goed aandrukken, zodat de nummers van de plaat 
loslaten.

Wanneer u hiermee klaar bent, neemt u de sierwas randstro-
ken in de hand. Trek een strook van het blaadje en plaats deze 
rond de kaars. Daar waar de strook zich overlapt, snijdt u de 
strook af. Legt u nu de strook aan de bovenste rand van de kaars 
en zet hem daar vast met behulp van de warmte van uw hand - de 
strook met zachte druk op de kaars drukken ca. 1-2 minuten, totdat 
de strook stevig vast zit. Maakt u zo de bovenste en onderste rand 
van de kaarsen.

Benodigd materiaal:
4 stompkaarsen, 3D waspen in goud,
verschillende sierwasplaten bijv. rood, den, lichtgroen, brons-
goud, goud glanzend, 1 structuurplaat voor de nummers,
sierwasstroken in goud
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„Snijdt“ u met behulp van de tandenstoker of een scalpel nu de an-
dere sjablonen uit: 
uit de bronsgouden plaat: een kerstboom en een grote ster 
uit de lichtgroene plaat: ook een kerstboom en een grote ster 
uit de rode plaat: vier strikken
uit de dennengroene plaat: vier klokken 
uit de glanzende gouden plaat: 2 kleine sterren

Wanneer u alles hebt voorbereid, kunt u beginnen met de uitgesne-
den sjablonen op de kaarsen te bevestigen. U doet dit weer allemaal 
met de warmte van uw hand.

Brengt u de groene ster, de groene dennenboom, de gouden ster en 
de gouden kerstboom elk op een stompkaars aan. 

Snijdt u uit de lichtgroene sierwas plaat 2 mm brede stroken. Nu 
omwikkelt (langs de randen leggen) u de gouden boom en ster met 
de groene strepen. De groene ster en kerstboom, omwikkelt u met 
gouden sierwas stroken.

Nu bevestigt u rechts onder de sterren c.q. de dennenbomen, telkens 
een nummer. U kunt zelf kiezen welk nummer u op welke kaars wilt 
bevestigen. In de sterren brengt u nog een kleine glanzende gouden 
ster aan (zie foto op pagina 3) en in de dennenbomen trekt u met de 
ronde randstroken golven.

Nu is de voorkant van de kaarsen klaar.

Benodigd gereedschap:
Tandenstoker
Schaar
Scalpel
Liniaal

Adventskranskaarsen

Benodigd materiaal:
4 stompkaarsen, 3D waspen in goud,
verschillende sierwasplaten bijv. rood, den, lichtgroen, brons-
goud, goud glanzend, 1 structuurplaat voor de nummers,
sierwasstroken in goud
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Sjablonen M 1:1:

Ster groot (1x groen, 1x bronsgoud) Dennenboom (1x groen, 1x bronsgoud)

Nummers (elk 1x op rode marmer plaat)

Ster klein (2x op goud 
glanzend)

Klok (4x op dennengroen)

Strik (4x op rood)
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Dan komen we nu op de achterkant:

Bevestigt u tegenover het plaatje op de voorkant de klok - gebruikt 
u weer de warmte van uw hand om deze op de kaars te bevestigen. 
Brengt u hierboven de lus aan - zoals op de afbeelding te zien is.

Nu kunt u met de waspen 3D - de strik omlijnen en accenten zetten. 
Omlijnt u ook nog het onderste deel van de klok. 

Laat de waspen lijn drogen. Als het droog is, hebt u vier mooie Ad-
ventskrans kaarsen gemaakt.

Kleine tip: Als u de sierwas platen ca. 15 minuten voor gebruik in de 
koelkast legt, dan kunt u de sierwas platen ook met een stans uit-
stansen.

Benodigd gereedschap:
Tandenstoker
Schaar
Scalpel
Liniaal

Adventskranskaarsen

Voorkant Achterkant

Benodigd materiaal:
4 stompkaarsen, 3D waspen in goud,
verschillende sierwasplaten bijv. rood, den, lichtgroen, brons-
goud, goud glanzend, 1 structuurplaat voor de nummers,
sierwasstroken in goud




