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Keurige
kerstboomhanger

Een mooi versierde kurken kerstboom als originele kerstdecoratie: voor in de kerstboom, aan het
raam of op de feesttafel.

Benodigheden
0550200
1000111
0421034
0421033
1971422
1010251
1630004
Penselen
Verfschaaltjes
Scharen

Apli stickers ster stardust zilver
Kurk
Talens acrylverf turkooisgroen
Talens acrylverf sapgroen
Sandy Art glitter goud
Vlastouw fijn
Knutsellijm wit

Voorbereiding:
Geef elk kind 11 kurken en 3 meter koord.

Werkwijze:
Versier verschillende kurkjes langs de twee platte kanten met de verf, stickers, tape en de
glitters.
- Verf: schilder de platte kant met een penseel
- Stickers: kleef de stickers op de platte kant
- Masking tape: knip de tape in de gewenste vorm en kleef vast op de platte kant
- Glitters: doe lijm aan de platte kant en doop in de glitters
Leg de kurken in de vorm van een kerstboom en kleef ze aan elkaar. De onderste rij telt
vier kurken, daarboven zijn het er drie, daarboven twee en de top is ook een kurk. Bij het
plakken werk je best eerst per rij, en kleef de rijtjes nadien aan elkaar.

Deze knutseltip is een idee van De Banier, alle materialen vind je in onze winkels of op www.debanier.be

Neem nu je touw en wikkel het verschillende keren rond de kurken. Begin boven aan de
top en eindig daar ook. Laat aan begin en einde 10 cm touw over voor de lus. Leg een
dubbele knoop tegen het boompje.
Leg een tweede knoop op het einde van de touwtjes (10 cm). Zo krijg je een lus om het
boompje op te hangen.
Zet je boom omgedraaid in een glas. Kleef je stam onder aan de boom vast, zo kan hij
rustig drogen en valt hij er niet af.

