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

Benodigde materialen:
plastic bal diameter 80 mm,
bladmetaal-spray goud, plusterpen in wit en zwart,
sluiting voor de bal in goud, sierstenen rond in kristal,
folie kleefpen en effectfolie, edelsteenlijm

Benodigd gereedschap:
rondhoutje,
onderlegger,
stift,
föhn (ca. 1800 W)

Gouden decoratiebal 
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Gouden decoratiebal 
Met deze gouden decoratie ballen brengt u uw woonkamer tot stralen! Ze 
pimpen niet alleen de kerstboom op, maar zetten ook gouden accenten in 

arrangementen, bloemstukken of voor ramen.

D e plastic bal moet schoon, droog en vetvrij zijn. De steel 
op een rondhoutje steken en met de bladmetaalspray in goud 
volgens de instructies besproeien. De spuitafstand moet onge-
veer 25 cm bedragen. Tijdens het drogen het rondhoutje beves-
tigen, zodat de bal nergens tegenaan komt.

M et de witte en zwarte plusterpen vloeiende lijnen over de 
hele bal trekken. Als het resultaat je bevalt, moet de bal weer 
ongeveer 6 uur laten drogen. Vervolgens dienen de lijnen met 
een haardroger (ca. 1800 W) te worden verwarmd zodat deze 
opzwellen.

V oor de decoratieballen met de sierstenen weer een bol met 
bladmetaal-spray besproeien en laten drogen.

M et een stift het kruispatroon op de bal voortekenen. Met 
de folie kleefpen natekenen en wachten tot de contouren 
transparant opgedroogd zijn. Eff ectfolie in goud naar boven 
opleggen, druk deze stevig aan en vervolgens met een ruk ver-
wijderen.

O p de plaatsen, die met sierstenen moeten worden versierd, 
een beetje edelsteenlijm aanbrengen en de sierstenen voorzich-
tig erop drukken.




