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Benodigde materialen:
doopkaars en standaard, stickers cijfers en letters goud,
versierwasplaat bijpassende kleur,
versierwasplaat goud, buxusguirlande, mirteguirlande,
satijnen roosjes crème klein, jute lint met parels

Feestkaars
met druppelvanger

Benodigd gereedschap:
knutselmes,
stift,
liniaal,
lijmpistool warm
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Feestkaars
met druppelvanger

Deze kaars kan voor veel gelegenheden worden ingezet. 
Bij een doop, communie, een inzegening of bruiloft. 

De druppelvanger is een handig accessoire.

reng de omtrek van de sjabloon op de gewenste versier-
wasplaat over. Je kunt kleuren en patronen combineren, er 
zijn daarna al naargelang 2 of 3 delen! Breng het bovenste 
deel met een warmte van de hand op de kaars aan. Er volgt 
het anders gekleurde middengedeelte en vervolgens de 
onderkant van het kruis. Tussen deel 2 en 3 laat je ca. 1 cm 
vrij, hier komt de datum.

mring het gehele motief met gouden sierwasstroken. In 
het midden van het kruis leg je een spiraal met dezelfde 
strook en aan de linker bovenrand nog een andere strook 
buiten het motief (zie sjabloon!).

n de vrije ruimte tussen de kruisdelen plak je met gouden 
getal stickers de datum van het feest op. Rechts naast het 
kruis plak je met gouden letterstickers de naam van boven 
naar beneden op.

ls andere decoratie zijn geschikt ringen, voetafdrukken, 
kelken of duiven die je in stickervorm kunt kopen.

KAARS



N° 103.785

©
 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:
doopkaars en standaard, stickers cijfers en letters goud,
versierwasplaat bijpassende kleur,
versierwasplaat goud, buxusguirlande, mirteguirlande,
satijnen roosjes crème klein, jute lint met parels

Feestkaars
met druppelvanger

oor de druppelvanger buig je de buxusguirlande tot een ca. 5 cm grote krans, de uiteinden 
kunnen gemakkelijk in elkaar worden gedraaid. Daarna buig je een stuk van de mirteguirlande om 
deze krans en draait de uiteinden weer in elkaar. 

ijm met een afstand van ongeveer 2 cm van elkaar satijnen rozen op. In totaal 5 stuks. Als de 
lijm van de rozen droog is en de roosjes vastzitten, wikkel je een stuk van het jute lint met pa-
rels tussen de roosjes door. Lijm het begin en einde van het lint aan de binnenkant van de krans 
met het lijmpistool vast.

a het drogen kun je de druppelvanger over de kaars aanbrengen.

DRUPPELVANGER

Benodigd gereedschap:
knutselmes,
stift,
liniaal,
lijmpistool warm
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