
1. Pons de cirkels uit mooi 
papier. Gebruik eventueel 
verschillende motieven of 
kleuren. Voor een kerstbal heb 
je ongeveer 10 cirkels nodig.

2. Plooi de cirkels mooi in het 
midden. 

3. Lijm de cirkels aan elkaar 
om een kerstbal te vormen. 
Begin met het aanbrengen 
van lijm op de achterkant van 
een halve cirkel. Lijm deze aan 
de achterkant van een nieuwe 
halve cirkel. Blijf dit proces 
herhalen tot dat je een kerstbal 
hebt.

Deze kerstballen zijn gemaakt van 
uitgestanste, papieren cirkels. De cirkels 
worden samengevoegd tot een kerstbal. 

De lus is gemaakt van koord waaraan kralen 
zijn geregen.

kerstballen
van papier

stap voor stap dit heb je nodig ...

4. Plaats een dubbel touwtje 
tussen de twee laatste cirkels 
voor je ze aan elkaar lijmt.  De 
lus moet  aan de bovenkant van 
de kerstbal zitten. Vergeet de 
kralen niet. Voeg nog een kraal 
aan elk uiteinde van de  koord  
onderaan. Eindig met een 
knoop.

knutselidee

HOLOGRAFISCH PAPIER 
• Afm. 21 x 30 cm - 120 g 
KA6021 .................................................................. 80 vellen

HOLOGRAFISCH PAPIER 
• Afm. 25 x 35 cm - 230 g 
LR3738 .....................................................................  5 vellen 

GLITTERKARTON / PAPIER
• Afm. 21 x 29,7 cm - 200 g
LY3742 .................................................................... 10 vellen

ORIGAMIPAPIER - KERST
• Afm. 20 x 20 cm 
NP3771.04 .......................................................... 60 vellen

PONSEN CIRKELS 
• Diam. 25 - 50 - 75 mm
HL3105 ..................................................................  set van 3

VOUWBEEN
 • Lengte: 14 cm
NY3776 ....................................................................per stuk

2 - KLEURIGE KOORD
HT3688.RD Rood ............................................... ± 55 m

KRALEN - HOUT - GEKLEURD - ROND
• Diam. 8 + 10 + 12 mm
NY2909 ........................................................... ± 540 stuks

KRALEN - FACET - TRANSPARANT
• Diam. 10 + 12 + 16 mm
MJ6061 ............................................................± 440 stuks

KOORD 
GN3668 goud ..........................................................  20 m
JC3693  zilver ..........................................................  20 m

Ontdek al onze knutselideeën op 
WWW.BAERT.COM

en bestel al je benodigdheden online!


