Knutselidee

Kerstkrans

Benodigde materialen:
uitsteekvormpjes boom en ster,
organza lint wit, fluwelen borduursel punten,
boek - Weihnachtliche Salzteig Figuren,
sierstenen, lint zilver, zoutdeegmengsel

com

Benodigd gereedschap:
twijgenkrans,
cacao, lijmpistool (warm),
tandenstokers,
deegroller, mes

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Heel snel kan van deze eenvoudige krans van takjes een prachtig
kerstarrangement worden gemaakt.

R

oer het zoutdeegmengsel volgens de instructies aan of meng het zelf - zie recept. De helft
van het deeg met een beetje cacaopoeder kleuren. Rol het deeg uit tot een dikte van ongeveer 6
mm. Steek met de uitsteekvormpjes 5 sterren en 4 bomen uit. Met een mes de delen in het midden doorsnijden. Het snijvlak met water bevochtigen en zo twee verschillend gekleurde stukken
samenvoegen. De gaten om op te hangen met een tandenstoker prikken.

D

e motieven aan de lucht laten drogen, eventueel na een dag omdraaien. Op de
bruine zijden fluwelen borduursel punten in wit opplakken en op de witte zijden
een siersteen c.q. halve parel opplakken. Zilveren draden in verschillende lengtes afknippen en door de voorkant van de motieven rijgen. Door middel van een
knoop aan de achterkant vastmaken.
Zoutdeegrecept:
2 kopjes bloem,
1 kopje zout,
iets minder dan 1 kopje water,
een paar druppels slaolie

O

m de krans op te hangen, heb je 4 stuks witte organza linten
nodig. Knip deze af en verdeel ze gelijkmatig over de krans. Zodat
je de knopen van de linten niet ziet, steeds met het organzalint
een mooie strik maken.

T

ot slot de zoutdeeg hangers rond om de krans verdelen en aan de individuele takken binden.

Tips
Als de helften weer loslaten, gewoon met wat kiezelsteenlijm
weer vastlijmen.
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De twijgenkrans kan ook als deurkrans worden gemaakt: Daarbij zoutdeeghangers aan de onderkant met verschillend lange
draden vastknopen en de resterende hangers met lijm uit het
lijmpistool op de voorkant van de krans oplijmen.

