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Knutselidee

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Benodigd materiaal:

Color Decor in zwart en wit
glazen kubus

Benodigd gereedschap:
schaar
keukenpapier
oven
schaal met water

Windlicht - stripes and more
Wie kent het niet – je zet een windlichtje neer en je 
hebt al een bijzonder leuke sfeer in de kamer. 
Aduis laat jullie zien, hoe je heel eenvoudig 
zelf een windlichtje met blikvanger garan-
tie kunt knutselen. 

Zo wordt hij gemaakt:

 De folie op maat 
knippen:

Van de zwarte en witte Co-
lor Decor folie dunne reepjes af-
knippen (8 stuks van elke kleur). De 
lengte moet zo worden aangepast, dat 
de strepen van boven naar beneden tegen de glazen kubus passen.

 In water leggen:
Leg de reepjes zolang in een kom met water, tot ze van de dikke 
folie losgeweekt zijn. 

 De folie op het windlichtje aan-
brengen: 

Als de strips van de folie zijn losgeweekt, leg je deze in een patroon 
op het windlichtje (zie afbeelding  en ). Maak steeds 2 zijden 
van het windlichtje hetzelfde. Wrijf met een stuk keukenpapier 
over de Decor folie en verwijder het water. Zorg ervoor dat er geen 
water meer onder de folie aanwezig is. 

parel maker in zwart en 
zilver
theelichtje
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 De folie inbranden:

Als je dit gedaan hebt, moet je de folie op het windlichtje 24 uur 
laten drogen. Daarna zet je het windlichtje op 180 °C gedurende ca. 
30 minuten in de oven. 

Na het uitharden in de oven moet je het windlichtje laten afkoelen. 

 Het windlichtje verfraaien:

Na afkoeling, kun je beginnen met het versieren van het windlichtje 
met de zilveren en zwarte parel maker. Maak weer 2 kanten van het 
windlichtje hetzelfde (bekijk hiervoor de afbeeldingen  en ).

Versier steeds een kant van het windlichtje, vervolgens laat je alles 
kort aandrogen (ca. 30 min.), zodat bij het draaien van het wind-
lichtje niets verloopt.

Als je alle 4 de zijden van het windlichtje klaar hebt, laat je alles 
goed drogen. Na het drogen kun het windlichtje gebruiken en er een 
gemoedelijk brandend theelichtje in zetten.

Benodigd materiaal:

Color Dekor in zwart en wit
glazen kubus

Benodigd gereedschap:
schaar
keukenpapier
oven
schaal met water

Windlicht - stripes and more
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