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Benodigd materiaal:
lichtketting
lichtballen met gat
3D pen (Plusterpen, Glimmer-
paint

Benodigd gereedschap:
penseel

Rustgevende lichtballen

bloemenzijde of transpa-
rantpapier
décopatch lijm
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Het warme licht van deze bal heeft 
een kalmerend effect op de omge-
ving en jezelf. Dat eenvoudige ma-
terialen zo een uitwerking kunnen 
hebben - ongelooflijk maar waar.

Hier vindt je een gedetailleerde be-
schrijving over hoe je een derge-
lijke rustgevende bal kunt maken.

Veel plezier en succes!

Materiaal:
Je hebt nodig:

* een lichtketting
* transparante ballen met gat

* bloemenzijde of transparantpapier
* décopatch lijm

* een penseel
* een 3D pen (bijv. Plusterpen 

of Glimmerpaint.

bloemenzijde of transpa-
rantpapier
décopatch lijm
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Stap 1:
De twee halve bollen leg je voor je neer. Eerst 
smeer je hier met een penseel een dun laagje 

décopatchlijm op. Daarna scheur je van het zij-
depapier kleine stukken af, leg ze op de bollen en 
smeer vervolgens weer met een penseel een laag 

décopatch lijm op.

Stap 2:
Als de lijm droog is, neem je de 3D pen en tekent 

hiermee mooie krullen op. Vervolgens alles weer goed 
laten drogen.

Stap 3:
Als alles goed droog is, kun je de halve bollen in 
elkaar steken. In het gat van de bollen breng je 
een lichtje van de lichtketting in. Leg ze op een 
bord en versier het bord nog en je rustgevende 

lichtbron is gecreëerd. 
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