
STAP 1
Leg de groene strijkkralen volgens het voorbeeldje op de vierkante 
figuurplaat.

STAP 2 

Strijk deze aan de bovenkant vast volgens de instructies van de 
strijkkralen. Vergeet zeker geen strijkpapier!

Haal de gesmolten strijkkralen van het plaatje en laat even 
afkoelen onder een dik boek of ander gewicht.
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Dit pakket bevat:

0323035 20x Figuurplaat voor strijkkralen vierkant 7x7 cm 
0961142 1x Ses strijkkralen 1000 stuks donkerbruin
0961141 1x Ses strijkkralen 1000 stuks bruin
0961138 3x Ses strijkkralen 1000 stuks groen
0960521 1x Ses strijkkralen mix kleuren 3000 stuks
1630104 2x Hanger zelfklevend 3 cm 10 stuks
0520130 1x UHU Power transparant supersterke contactlijm 42 g 
0960525 1x Ses strijkpapier 10 stuks

Uit je eigen knutselkast:

Strijkijzer
Dik boek (of ander zwaar gewicht)

Voorbereiding:
Verdeel per persoon  1 patroon (te kopiëren),

1 figuurplaatje, 
groene en (donker)bruine strijkkralen, 
zwarte, rode en lichtroze strijkkralen gesorteerd uit de mix, 
1 zelfklevend hangertje. 

Werkwijze:



Abonneer je op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze nieuwste creapakketten!

Werkwijze (vervolg):

STAP 3 

Maak op dezelfde manier de kop en het gewei.

STAP 4 

Lijm het gewei tegen de uitsparing in de kop van het rendier.
Doe lijm aan beide kanten, laat even drogen en duw goed aan.

STAP 5 

Lijm het rendier vast in de uitsparing van het groene vlak.  
Laat goed drogen.

STAP 6
Bevestig achteraan de zelfklevende hanger.

Tips: 
Normaal hang je deze trofee tegen de muur. Maar als je het haakje wat hoger plakt, kun je het ook met een lintje in de kerstboom hangen.


