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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:
plastic bollen Ø 6, 8, 10, 12 cm; wasparels in wit, satijnen lint 3 en 6 
mm in beige, wit, bruin en rood; dennenappelmix; engelenhaar in goud; 
vilten sterren in wit en beige; decoratief zand in het wit; aluminium-
draad in goud; kloskant in wit; houten engelen; acrylverf in wit

Benodigd gereedschap:
tangen, lijmpistool (warm), 
lijmpatronen, penseel, fi neliner 
in zwart en rood, schaar

Kunststofballen in kerstsfeer
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Knip nu een klein stukje van het kloskant af en plak het rond de nek 
van de engel. Vervolgens teken je nog een gezicht op. De gouden krul-
len plak je rond de aureool. Als je je engel klaar hebt, lijm je haar met 
het lijmpistool op de bodem van de ene helft van de bol. Nu vul je naar 
wens nog decoratief zand en wasparels in een van de bolhelften en steek 
je de twee bolhelften in elkaar.

Nu lijm je met het lijmpistool het kloskant rondom de bal (langs de 
sluiting). Tot slot knip je nog een satijnen lint in rood en wit af, rijgt 
deze door het oog en bindt deze samen tot een lus. Klaar!

Benodigd gereedschap:
tangen, lijmpistool (warm), 
lijmpatronen, penseel, fi neliner 
in zwart en rood, schaar

Kunststofballen in kerstsfeer

Benodigd materiaal:
plastic bollen Ø 6, 8, 10, 12 cm; wasparels in wit, satijnen lint 3 en 6 
mm in beige, wit, bruin en rood; dennenappelmix; engelenhaar in goud; 
vilten sterren in wit en beige; decoratief zand in het wit; aluminium-
draad in goud; kloskant in wit; houten engelen; acrylverf in wit

Deze betoverende decoratieve voorwerpen zijn niet alleen een gewel-
dig alternatief voor de klassieke kerstballen, ze kunnen ook als tafel-
decoratie worden gebruikt. De creatieve ballen kunnen snel worden 
geknutseld en kunnen naar believen ook met verschillende andere 

materialen worden gevuld, beplakt en versierd.

Bal “engeltje”:

Bal „ster van vilt“:
Breng wat decoratie zand, een vilten ster in wit, een in crème en wat 
engelenhaar in de ene helft en sluit de bal. Nu rijg je twee satijnen lin-
ten in crème en wit door het oog en knoopt deze samen. Daarnaast plak 
je nog een vilten ster in crème. Tot slot plak je nog met het lijmpistool 
rond om de bal (over de sluiting) witte wasparels. Klaar!
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Bal „dennenappel“:

Bal „parels“:

Eerst verf je de toppen van de dennenappels met wat witte acrylverf 
(sneeuweffect). Nadat de verf droog is, vul je weer wat decoratie 
zand, drie dennenappels en wat engelenhaar in een bolhelft en sluit je 
de twee helften weer. Vervolgens draai je een goudkleurig stuk alumi-
niumdraad tot een spiraal en lijmt deze met het lijmpistool rond het 
oogje. Nu versier je de draad nog met satijnen linten in bruin en beige, 
dennenappels en wat engelenhaar. Klaar!

Open de bal en vul deze met een aantal wasparels in wit, een 
dennenappel en wat engelenhaar, daarna draai je een stuk alumi-
niumdraad tot een spiraal en lijmt deze met het lijmpistool boven 
over het oogje – daarnaast lijm je nog een dennenappel. Bovenop 
het aluminiumdraad plaats je nog een wasparel. Rondom de bal 
lijm je satijnen lint in beige. Klaar!


