
KOKERS VAN KARTON
• lengte 4,7 + 9,3 + 14 cm.
XP6168 ......................................................................... per 60

ACRYLVERF AMSTERDAM 500 ML  
JN5436.105  ......................................................................wit
JN5436.318  .......................................................... karmijn

WIEBELOGEN ZELFKLEVEND
• afmetingen: 8 - 10 - 15 mm.
JY3708 ........................................................................ per 152

STICKY BASE LIJM
EA3624 .......................................................................... 200 g

SILK CLAY
KN6909.01 ...........................................................10 x 40 g

FOAM CLAY WIT
HR7744.WT ............................................................... 560 g

CHENILLEDRAAD 
Bruin (BR) - Wit (WT) - Rood (RD)
XP3278.(code) ........................................................per 50

GLITTERPOMPONS SCHOOLVERPAKKING  
• afm.:  15 - 40 mm.
CF3032......................................................................per 400

BELLETJES GEKLEURD 
• afmetingen: 10 mm - 14 mm.
KF6024 ......................................................................per 320

2-KLEURIGE KOORD ROOD
HT3688.RD ..................................................................55 m

KNUTSELKARTON 180 G - A4
Pak met 20 verschillende kleuren.
XM3565 ............................................................. 300 vellen

1. Verf een kartonnen koker met 
rode acrylverf, met uitzondering 
van het gebied waar het gezicht 
moet komen. Je hoeft niet 
precies te zijn, want de baard 
van Foam Clay bedekt de rand 
van de verf.

2. Print en knip het sjabloon 
voor de puntmuts, die als apart 
pdf-bestand op deze pagina 
beschikbaar is. Teken de muts 
over op rood karton en knip uit. 
Lijm de muts aan elkaar met 
Sticky Base.

3. Kleef de wiebelogen en een 
neus van rode Silk Clay op het 
gezicht. Bevestig witte Foam 
Clay langs de rand van de muts 
en duw een bolletje Foam 
Clay op het topje van de muts. 
Bevestig eveneens witte Foam 
Clay op de koker voor de baard. 

Maak een kerstman, een sneeuwpop, 
een kabouter of een rendier van kartonnen 
kokers met behulp van o.a. Sticky Base lijm, 

wiebelogen, chenilledraad, pom pons, ...

Ontdek al onze knutselideeën op 
WWW.BAERT.COM

en bestel al je benodigdheden online!

kerstfiguren van 
kartonnen kokers

stap voor stap dit heb je nodig ...

4. Maak een riem van bruine 
chenilledraad en maak een 
gouden gesp van gouden 
chenilledraad. Bevestig de muts 
en de gouden gesp met Sticky 
Base.

knutselidee

Op de achterzijde vind je de stap voor stap van 
de kabouter, het rendier en de sneeuwpop.



1. Maak een kerstkabouter door 
witte en rode chenilledraad 
afwisselend rond een kartonnen 
koker te binden. Elk stuk 
chenilledraad zet je vast door 
de uiteinden om zichzelf heen 
te draaien en bij te knippen. Ga 
door totdat je de helft van de 
kartonnen koker hebt bedekt.

1. Maak een sneeuwpop door 
een kartonnen koker te verven 
met witte acrylverf. Verf een 
kleine (halve) kartonnen koker 
met zwarte acrylverf.

1. Vorm het gewei van 
het rendier met bruine 
chenilledraad.

2. Maak een puntmuts op 
dezelfde manier als bij de 
Kerstman. Lijm een pompon 
op de punt en bevestig witte 
chenille langs de rand van 
de muts. Plaats wiebelogen. 
Gebruik een kleine rode 
pompon voor de neus. Bevestig 
alles met de Sticky Base.

2. Teken een cirkel op zwart 
karton en knip deze uit. 
Monteer de kartonnen kokers 
en de kartonnen cirkel met 
Sticky Base zoals op de foto. 
TIP: Je kan het deksel van 
de Sticky Base gebruiken 
als sjabloon voor de cirkel 
(ongeveer 8 cm in diameter).

2. Bevestig het gewei en een 
kleine rode pompon met Sticky 
Base op de kartonnen koker. 
Bevestig ook de wiebelogen.

3. Maak een das door witte en 
rode chenille rond elkaar te 
draaien, zoals op de foto.

3. Rijg een belletje aan een stuk 
tweekleurige koord en strik die 
rond de nek van het rendier.

stap voor stapstap voor stap stap voor stap

4. Bevestig wiebelogen en 
boetseer de neus en knopen 
van Silk Clay.

rendier

sneeuwpop

kerst
kabouter
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sjabloon puntmuts kerstman


