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Benodigde materialen:
plastic ballen Ø 60 mm en 80 mm,
transparante bal Ø 100 mm, hechtmiddel, bladgoud,
acrylverf in violet, satijnen linten in paars en goud,
Window Style sjabloon kerstversiering, glanslak
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Van eenvoudige plastic ballen knutselen we qua kleur
afgestemde decoratie ballen. Versierd met gouden
motieven, zijn ze het hoogtepunt!

Om de witte plastic ballen te beschilderen, zet je ze het beste op de steel van een penseel.

Eerst moet je de bal reinigen, anders houdt de verf niet. Rondom een ﬂinke laag verf aanbrengen en om de verf te laten te drogen de steel van de kwast ergens inzetten.

Nadat de verf volledig is opgedroogd, de ballen van een laag glanslak voorzien - weer laten

drogen.

Door de glanslak hecht nu de Window Style sjabloon. Op ronde ondergronden verschuift het

motief, daarom steeds maar 1 helft sjabloneren en daarna de tweede helft. Druk de sjabloon
stevig aan en besmeer de eerste helft met hechtmiddel. Deze droogt transparant op. Als alles
transparant opgedroogd is, kun je het bladmetaal opleggen en met een penseel glad strijken.
Overtollig bladgoud voor de andere kant bewaren! Nu kun je hetzelfde met de rest van motief
herhalen.
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De transparante bal wordt op dezelfde manier met bladgoud versierd. Daarna breng je een

blad verfrommeld (niet te veel!) transparantpapier in violet in de bal. Zodat je de sluiting niet
ziet, plak je hier een satijnenlint in goud over.

Tot slot breng je nog de metalen kronen op de plastic ballen en rijg je een bijpassende kleur

satijnen lint door het oogje. Bij de transparante bal, kun je het satijnen lint direct door het
aanwezige oogje steken.
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Variaties:
De plastic ballen kun je ook direct in de kerstboom hangen! Als je ze op een bijpassende kleur rondhoutje steekt, kun je ze in bloemstukken of plantenbakken
steken. Dan echter de hals van de bal volledig schilderen of er een strik om binden.
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