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Kerstlaars gemaakt van foam

Benodigde materialen:
foam in wit, acrylverf wit, bruin en rood;
koord met pompons in rood, als alternatief rode pompons;
belletje; satijnenlint in rood 6 mm; strasssteentjes in kristal; knoop 
in wit; nylondraad Ø 0,25 mm;

Benodigd gereedschap:
stempel sneeuwvlok, stempel-
kussen, potlood, onderlegger 
en kunstenaarsmes, naald, 
warm lijmpistool, schaar, pen-
seel
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Benodigd gereedschap:
stempel sneeuwvlok, stempel-
kussen, potlood, onderlegger 
en kunstenaarsmes, naald, warm 
lijmpistool, schaar, penseel

Deze chique Kerstlaars ziet er geweldig uit bij de open haard of 
boekenplank en bezorgen veel voorpret voor de Kerst!

Als sjabloon voor de Kerstlaars gebruik je een dikke, grote 
sok. De schachtbreedte moet ongeveer 13 cm zijn. Gebruik 
overtrekpapier (vetvrij papier) en trek de omtrek van de sok 
royaal na.
De sjabloon uitknippen en op twee foamplaten overbrengen 
en uitknippen. Op de papieren sjabloon een spitse en een 
recht-hoekige zak optekenen en met een cutter uitsnijden. De 
omslag van de laars (ongeveer 5 cm van de bovenste rand) 
optekenen en uitknippen.
De drie sjablonen weer op de foamplaten overbrengen en uit-

snijden. Nu ontbreken alleen nog 2 
kleine hartjes van foam, die later op de rechthoekige zakken 
worden geplakt.

Leg de stukjes bij wijze van proef op elkaar, dan zie je welke 
gebieden moeten worden beschilderd en versierd. De laars-
helften, de rechthoekige zakken met de harten en de omslag 
van de laars worden met witte acrylverf beschilderd. De spitse 
zakken rood verven. Zodra de zak droog is, kun je met een 
dun fi jnharig penseel een witte contournaad opschilderen. Het 
hart krijgt een rode contour en de rechthoekige zak een ge-
ruit patroon (lijnen op gelijke afstand eerst horizontaal, daarna 
verticaal) in rood opschilderen.

Op de omslag van de laars met een varkenshaarpenseel rode 
strepen opschilderen. Met een stempel zilveren sneeuwvlokken opstempelen. Tussendoor 
gaten laten, daar worden dan rode sneeuwvlokken opgestempeld.
Met een sponspenseel een beetje bruine acrylverf opnemen en zacht langs alle randen 
van de foam onderdelen wrijven, zodat een lichte nuancering ontstaat.
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Het hart met een (warm) lijmpistool op de zakken lijmen. De zak-
ken en omslag van de laars ook opplakken. Aan de binnenkant van 
een laars ca. 1 cm van de rand verwijderd een spoor van warme lijm 
trekken en de beide delen op elkaar plakken.

Het belletje met de nylondraad aan de bovenkant van de laars 
opnaaien. Ca. 30 cm van het satijnen lint afknippen en samenkno-
pen. De knoop weer met het (warme) lijmpistool in de opening van 
de laars vastlijmen. Voor de zak een knoop met een strasssteen 
plakken en op de zak lijmen. Daarna nog ca. 15 cm van het koord 
met de pompons afknippen en op de onderste rand plakken. Als 
alternatief kun je ook rechtstreeks pompons op de rand plakken.

TIP:
Je kunt ook leuke laarzen uit knutsel-

vilt knippen en versieren. Opdat ze 
compacter lijken, gewoon met een beet-

je vulwatt en opvullen!
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