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Benodigd materiaal:

2 populierenhout sterren
gouden verf
decoratie steentjes (sterren)

Benodigd gereedschap:

Penseel
Edelsteenlijm

Glinsterende kaarsonderzetter

Zo worden ze gemaakt:

Grond eerst de populieren ster met een goed dekkende gouden 
kleur. Vervolgens laat je de ster goed drogen. (Afb. 1)

Variant A:

Neem een kaars en plaats deze in het midden van de populieren 
ster. Nu zie je de exacte omvang van de kaars. Maak nu beur-
telings met de rode en blauwe parel maker punten om de kaars. 
Gewoon een klein beetje kleur uit de pen drukken. Wanneer de 
verf opdroogt, wordt deze een mooie halve parel. (Afb. 2)

Parel maker in rood, blauw, 
zilver en goud
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Als je de kaars omcirkeld hebt, kun je in de hoeken van de ster 
nog een paar decoratie steentjes aanbrengen, om je kaarson-
derzetter te verfraaien. Deze kun je het beste met een edel-
steenlijm aanbrengen. (Afb. 3)

Variant B:

Plaats opnieuw een kaars in het midden van je al goud geschil-
derde populieren ster. Nu kun je weer afwisselend met de gou-
den en zilveren parel maker rond om de kaars punten maken. 
(Afb. 4)

Als je klaar bent, versier je nog de gehele rand van de ster met 
gouden en zilveren parel maker. (Afb. 5)

Ten slotte kun je nog een paar decoratie sterren, met edel-
steenlijm, in de hoeken van de ster plakken, zodat je ster nog 
meer glinsterd. (Afb. 6)

Als je met het resultaat van je werk tevreden bent, laat je alles 
goed drogen. Als de lijm en de parel maker droog zijn, heb je in 
zeer korte tijd twee prachtige kaarsonderzetter gecreëerd.
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