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Benodigd materiaal:
acrylverf in rood en goud
graniet verf, rood
decoratie kralen hoekig en 
sterren

Benodigd gereedschap:
boortje
penseel
edelsteenlijm
eventueel lijmpistool 

Magische kerstboomsterren

craquelélak
2 populieren houten sterren
draad om op te hangen
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Benodigd materiaal:
acrylverf in rood en goud
craquelélak
decoratie kralen hoekig en 
sterren

Benodigd gereedschap:
boortje
penseel
edelsteenlijm
eventueel lijmpistool 

Magische kerstboomsterren
Laat je creativiteit de vrije loop en tover passend bij de kerst je eigen kerstboom-
sterren, die je in je kerstboom op kan hangen. Verblijd je hele familie met zelfge-
maakte en gecreëerde kerstversieringen.

Variant A

Variant B

Werkwijze:

Variant A:

Bestrijk de populieren ster met donkerrode acrylverf. Laat de ster goed drogen en verfraai hem 
vervolgens met decoratie kralen. Plak de kralen met behulp van edelsteenlijm op de ster.

2 populieren houten sterren
draad om op te hangen
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Variant B:

Neem een populieren ster, grond hem eerst met een gouden 
kleur. Laat de verf drogen. (Afb. 1) 

Schilder nu gelijkmatig de craquelélak erover. Laat hem weer 
drogen. (Afb. 2)

Als de craquelélak droog is, kun je hem weer met een rode 
kleur verven. Na het bestrijken met de verf, nog een keer la-
ten drogen. (Afb. 3) 

Tijdens het droogproces zul je zien, dat de verf van de ster 
barsten krijgt. Nu zie je de basiskleur goud erdoor. 

Verfraai de ster met diverse decoratie kralen in stervorm. Deze 
kun je weer met de edelsteemlijm vastzetten op de ster..

Nu moet je nog op de achterkant van de ster van een draad be-
vestigen, zodat je de ster op kan hangen. Dit kun je het beste 
met een lijmpistool doen, of je boort in de punt van de ster een 
gat om daar de draad door te kunnen halen.

Magische kerstboomsterren




