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Benodigde materialen:
kunststof bol, transparant papier,
glitter tape, fotokarton bont,
satijnen linten of strikken,
pons
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Waarom je favoriete foto‘s niet een keer heel anders ophangen?
Bijvoorbeeld in een kunststof bol in de kerstboom? Vrolijk kerstfeest!
Eerst leg je een bolhelft op de foto en teken je de om-

 trek met een potlood na.


Nu knip je de foto iets kleiner uit, zodat deze goed in de
bal past. Daarna zoek je een tweede foto en herhaal je de
voorgaande stappen, zodat je 2 foto-cirkels hebt.



Nu plak je een foto op het transparante papier, draait het
om en plakt de tweede foto precies op de achterzijde – laten
drogen! Zodra alles droog is, sluit je de twee bolhelften om
de foto‘s. Daarbij druk je deze langzaam en met gelijkmatige druk dicht. Let op: de ogen moeten op dezelfde plaats
zitten!

 Met de schaar knip je rond de bal het transparante papier tot ongeveer 5 mm af en buigt het om.



De tape plak je nu rond de bol om de vouw te bedekken.
Door de sleuven aan de uiteinden kun je perfect om de
oogjes heen plakken.



Om de datum vast te leggen, stans je met een pons een
ster uit en schrijf je er dedatum op. Vervolgens prik je een
klein gaatje in het motief en hang je het met een satijnen
lint aan de bal. Als koord om op te hangen breng je nog een
satijnen lint in een andere kleur aan. Klaar is je individuele
kerstversiering!
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Nu knip je de glitter tape af (2 cm langer dan de omtrek
van de bol). Knip in elk uiteinde een ca. 5 mm lange en
brede sleuf.

