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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd materiaal:
tempex ballen Ø 7 cm, Cellcoll behanglijm, acrylverf in wit, lichtblauw, 
turkoois, oranje, donkerblauw, rood, paars, roze, oranje en goud, strass-
steentjes in verschillende kleuren, glas-was parels Ø 1 cm en 1,5 cm, 
satijnen lint, knoopgaren Ø 4 mm, boek - Mein buntes Bastelbuch

Benodigd gereedschap:
spelden,
krantenpapier,
penseel,
doek

Kleurrijke Kerstdecoratie



N° 103.385

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Kleurrijke Kerstdecoratie
Deze schitterende en kleurrijke kerstballen zijn geniaal eenvoudig om 

te maken, ze zijn bovendien erg robuust!

Bevestig het knoopgaren met spelden op de tempexballen. Je kunt 
verschillende patronen met het garen leggen: Deel de bal in zes of acht 
vakken of voorzie hem van spiralen of ringen.

Scheur de krant in kleine stukjes. Maak de lijm aan en beplak de volledi-
ge bal met de stukjes krant. Je moet het papier stevig tegen het garen en 
de bal drukken. Er moeten zo weinig mogelijk vouwen en kleine luchtbel-
len ontstaan. De ballen moeten nu volledig drogen.

Verf de droge ballen met witte acrylverf. Vervolgens moeten de bal-
len opnieuw drogen. Daarna kun je de ballen in een kleur naar keuze 
overschilderen. Nadat de nieuwe verf droog is, wordt het gouden eff ect 
opgebet. Met een doek maar heel weinig gouden verf opnemen. Er mo-
gen geen klodders op het doek zitten, voor je de bal ermee op sommige 
punten afwrijft. Het koord patroon beschilder je dan nog volledig met 
een penseel in goud.
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turkoois, oranje, donkerblauw, rood, paars, roze, oranje en goud, strass-
steentjes in verschillende kleuren, glas-was parels Ø 1 cm en 1,5 cm, 
satijnen lint, knoopgaren Ø 4 mm, boek - Mein buntes Bastelbuch
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Beplak de ballen naar believen met strass- of sierstenen. Voor de 
hanger neem je een stuk satijnen lint in een bijpassende kleur of in goud 
en knoopt het samen. Trek het lint door de kraal. Druk met een pen een 
uitholling in de bal en plak de knoop van het lint en de kraal in de uithol-
ling vast.

Kleurrijke Kerstdecoratie

Je kunt allerlei tempex delen op deze manier vormgeven - ster-
ren, facetten, klokken, ringen of kegels!

Geweldige effecten verkrijg je ook met acrylverf met glitter.

Variatie:

Benodigd gereedschap:
spelden,
krantenpapier
penseel,
doek

Benodigd materiaal:
tempex ballen Ø 7 cm, Cellcoll behanglijm, acrylverf in wit, lichtblauw, 
turkoois, oranje, donkerblauw, rood, paars, roze, oranje en goud, strass-
steentjes in verschillende kleuren, glas-was parels Ø 1 cm en 1,5 cm, sa-
tijnen lint, knoopgaren Ø 4 mm, boek - Mein buntes Bastelbuch




