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Benodigde materialen:
plastic bal, servet met motieven,
servetten lijm,
glitter en edelsteenlijm,
satijnen lint, hanger

Benodigd gereedschap:
penseel,
onderlegger

Kerstbal
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Benodigd gereedschap:
penseel,
onderlegger

Kerst�ersiering is meestal duur en volgend jaar niet meer in de mode - onze kerstbal 
is gemakkelijk te maken en de materialen zijn goedkoop. Ze is geschikt als een kerst-
boombal, als decoratie om op te hangen of als plantensteker. Zo kun je jaar op jaar 

unieke kerst�ersieringen toveren!

Materiaal:
Plastic bal met steun Ø ca. 

10 cm
Servet met kerstmotieven
Servetten lijm en penseel

Edelsteenlijm
Glitterpoeder
Satijnen lint
Hanger Lijm

Denk eerst na over welk motief je op je bal wilt 
hebben en scheur of knip het voorzichtig uit het 
servet. Voor de servettentechniek neem je alleen 
de bovenste laag van het servet! Handig zijn ook 
kleine onderdelen zonder een motief voor de tus-
senruimtes. Omdat de lijm snel droogt is het han-

dig deze bij de hand te hebben.

Kerstbal

Benodigde materialen:
plastic bal, servet met motieven,
servetten lijm,
glitter en edelsteenlijm,
satijnen lint, hanger
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Benötigtes Werkzeug:
Pinsel, 
Unterlage

Smeer de bal volledig met een laag servetten-
lijm in. Steek hem daarvoor op de steel van een 
penseel die je goed in je hand kunt houden. Daar-
na leg je de motieven op en smeert elk motief 
nog een keer met servettenlijm in. Denk van te 
voren na of de bal later moet hangen of staan 
en rangschik de motieven overeenstemmend. Voor 
hangende ballen begin je direct onder het „mond-
stuk“ met het opplakken van de motieven. Als het 
gehele oppervlak beplakt is, moet je de bal laten 

drogen (ongeveer 1 uur).

Nu worden enkele contouren van de motieven 
versierd met glitter. Daarvoor gewoon met de 
edelsteenlijm voorzichtig de contour natrekken 
en rijkelijk met het gewenste glitter poeder be-
strooien. Boven een vel papier / krant voorzichtig 
afkloppen en met een zacht penseel de overtollige 
glitter naast de contour verwijderen. Vouw het 
papier en breng de glitter weer terug in het potje. 

Lijm op de hals een satijnen lint met een breedte 
van 6 mm. Het ooghaakje in de hals steken en 
met een satijnen lint in de gewenste lengte be-
vestigen. Kerstboomballen gewoon aan de boom 
hangen en plantenstekers nog op het rondhoutje 
steken. Het rondhoutje kan gemakkelijk worden 
gegrond met acrylverf en ook met servetten wor-

den beplakt.

Kerstbal

Benötigtes Material:
Plastikkugel; Serviette mit Motiven; 
Serviettenkleber;
Glitter und Schmucksteinkleber; 
Satinband; Aufhänger

Benodigd gereedschap:
penseel,
onderlegger

Benodigde materialen:
plastic bal, servet met motieven,
servetten lijm,
glitter en edelsteenlijm,
satijnen lint, hanger




