
N° 104.141

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
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Benodigd gereedschap:
zijkniptang, hamer, potlood, 
schaar, onderlegger

Een engel gemaakt van een houten blok



N° 104.141

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd gereedschap:
zijkniptang, hamer, potlood, 
schaar, onderlegger

Een engel gemaakt van een houten blok

Dep de decoratie sneeuw met een spons of spatel op de tempex bal en 
laat hem drogen.1

De spijker in het midden van het houten blok slaan. Het  
vlakke plaatje met een zijkniptang afknippen. Steek de 
tempex bal op de spijker. Op het hoofd nu de kralenring met 
het in elkaar gedraaide stuk vastzetten. De vleugels met het 
lijmpistool op het hout plakken en het jute koord om de engel 
hangen.

3
Knip de sjabloon uit, op het karton natekenen, uitknippen en met het bladgoud beplakken. Eerst de 
voorzijde beplakken, de randen naar achter vouwen, dan de achterzijde afwerken – laten drogen.  
(Alternatief: bladmetaal of acrylverf in goud)

4

Gemakkelijk en snel kan een  

decoratieve kerstengel uit hou
t  

worden geknutseld.

2
Rijg ondertussen op een 20 cm lang stuk aluminium- 
draad ca. 34 kralen op, en vorm het tot een cirkel  
(ca. 4 cm) en draai de uiteinden samen.
Laat ca. 1 cm van de in elkaar gedraaide draad uit- 
steken en knip de rest af. Ca. 20 cm van de buxus- 
guirlande afknippen en tot een cirkel vormen (ca. 4-5 cm).
Ter bevestiging de uiteinden van de guirlande om de cirkel vastbinden. Buxuscirkel op een ca. 20 cm 
lang jute koord rijgen en samenknopen.
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