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Kerstengelen
De schattige kerstengelen kun je als kerstboomversiering, decoratief object of voor de
adventskalender gebruiken. Natuurlijk kent je
fantasie geen grenzen.
Onze engelen schitteren
in feestelijk goud!

Je heb nodig:
engelﬁguur van papiermaché of hout
2 houten kralen
bladgoud
metallicoll
schoolbordverf
koord
penseel en schaar

Voorbereiding

Als de houten kralen nog geen gat hebben, moet je met behulp van een kleine boor een gat boren met een diameter
van ongeveer 2 mm. Ook het hoofd van de engel moet een gat hebben, dan gaat het aanbrengen van het koord
makkelijker.
metallicoll
koord

Benodigd gereedschap:
penseel, boortje, schaar, naald,
krijt, handboor.

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Kerstengelen
Beschilderen

Verf de engel met zwarte schoolbordverf. Daarbij moet je de engelen op
verschillende manieren versieren: bij enkele verf je het lichaam met zwarte
schoolbordverf en bij de overige engelen breng je de verf alleen op de voeten en de vleugels aan.

Vergulden

Nu geef je de kerstbode een gerafﬁneerd uiterlijk doordat je de vrije plaatsen “verguld”.
Breng een dun laagje metallicoll op de voeten
en de vleugels c.q. op het lichaam aan en laat
deze kort aandrogen. Leg het bladgoud op en
druk het voorzichtig met een penseel vast.
Het bladgoud hecht goed op het metallicoll.

In elkaar zetten

Rijg het koord door de voeten, vervolgens
door het hoofd en zet het vast met een knoop.
Maak een lus, zodat je de engelen gemakkelijk op kunt hangen. Geweldig idee voor een adventkalender:
voordat je het koord door het hoofd rijgt, bevestig je een kleine verrassing (bijvoorbeeld snoep, klein cadeautje, ...) aan het
koord en verstopt deze „in“ de engel.
De delen die je met schoolbordverf hebt versierd, kun je nu met
krijt beschrijven en beschilderen (bijvoorbeeld
de nummers 1 - 24 voor
de adventskalender).
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