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Mobiel boom

aluminiumdraad
klankstaven 70, 90 en 110 mm
bouillon effectdraad zilver

glas wasparels bont
koord of wol lichtgroen
decosteen ster
perlondraad
eventeel knijpkralen

Benodigd gereedschap:
lijmpistool
schaar, eventueel pincet
event. tang voor knijpkralen

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Mobiel boom
Zo wordt hij gemaakt:
Vorm met de aluminiumdraad een boom.
Omwikkel de vorm strak met het groene
koord of wol. Fixeer daarna de uiteinden met hete lijm.
Neem nu de bouillondraad, bevestig hem
op een plaats aan de boom en span
hem netvormig over de hele boom.
Het einde bevestig je weer aan de
rand van de boom.
Bevestig aan de top van de
boom nog een koord - knoop
deze aan de boom vast, zodat
je hem later op kan hangen.
Lijm verschillende kleuren en maten van de
glas wasparels, met behulp van het lijmpistool, op de boom - het aantal is afhankelijk
van je smaak. Op de top van de boom kun je
nog een grote gouden decoratie ster bevestigen, zodat je boom een kerstboom wordt.
In het midden aan de onderste rand, maak je
nu met behulp van het perlondraad de klankstaven vast. Eerst moet je het perlondraad
door de gaten van de klankstaven halen, bevestig deze met een knijpkraal of door een knoop. Nu kun je de
klankstaven ook weer met een knijpkraal of een knoop aan de boom
bevestigen. De lengte van het perlondraad moet voor elke klankstaaf ca. 7 cm zijn.
Als je hiermee klaar bent, heb je je boom mobiel klaar, hang hem aan de muur, voor het raam of
buiten, zodat iedereen hem bewonderen kan.
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