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Benodigd materiaal:

papier-maché doos - ster 
witte en gouden verf
decoratie kralen

Benodigd gereedschap:

penseel
pincet

Handig sterrendoosje
En zo wordt hij gemaakt:

Verf het onderste deel van het pa-
pier-maché doosje naar eigen smaak 
met witte of gouden verf. Als de 
kleur niet goed dekt, dan moet je een 
tweede misschien een derde laag verf 
aanbrengen. Vervolgens laat je de 
verf goed drogen.

In de tussentijd kun je de deksel van 
de doos met dubbelzijdig plakband 
beplakken. 

Wanneer je klaar bent, kun je de fo-
lie van het plakband trekken (afb. 1) 
en er met de decoratie kralen een patroon naar 
eigen smaak op leggen. Je kunt elke vorm van 
decoratie kralen gebruiken - wij hebben ron-
de steentjes en ronde parelmoersteentjes ge-
bruikt. Voor het opleggen kun je een pincet als hulpmiddel gebruiken. (Afb. 2).

dubbelzijdig plakband
glazen balletjes in groen en 
goud
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Wanneer je klaar bent met het leggen van het patroon, 
kun je de ster in een kleine kom leggen. Neem de glazen 
balletjes en strooi deze op de deksel. (Afb. 3) Druk de 
glazen balletjes licht aan, zodat deze vast blijven zitten 
en niet meer van het plakband vallen. Kijk of de glazen 
balletjes over de gehele deksel verspreid zijn, zo niet, 
dan kun je de balletjes nog een keer in het vormpje te-
rug gieten en nogmaals over de ster strooien. Als de hele 
ster met glazen balletjes bedekt is, heb je een handig 
nieuw opbergdoosje of een klein geschenk voor vrienden 
getoverd.

Tip: Als je tot slot de ster nog met een bijpassende 
glitters bestrooid, heb je tussen de gaatjes van de ster 
nog kleine glinsterende highlights.
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