
1. Pons ijskristallen in 
verschillende maten uit het 
flexibel aluminiumkarton. 

2. Prik een gaatje in het midden 
van de ijskristal met behulp 
van een priknaald, zo kan je 
de kristallen makkelijker op de 
bloemendraad rijgen.

3. Rijg de ijskristallen 
afwisselend met een parel op 
de bloemendraad. Kleef een 
sterretje in aluminiumkarton of 
een foam stickertje op de top 
van je kerstboom.. 

Pons een aantal sneeuwkristallen van elke 
grootte uit het flexibel aluminiumkarton en 
rijg ze, afwisselend met een parel, op een 
bloemendraad. Steek je kerstboompje in 

een geverfd bloempotje gevuld met Darwi/ 
klei of steek hem in een houten schijfje.
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stap voor stap dit heb je nodig ...

4. Verf je bloempotje met 
acrylverf en laat goed drogen. 
Eens droog, Vul je het met klei.

5. Steek je kerstboompje in het 
bloempotje en strooi een laagje 
kunstsneeuw over de klei in het 
bloempotje. 

ALTERNATIEF: Duw je 
kerstboompje in een houten 
schijfje.



DARWI KIDS 
KR6333 ........................................................................1000 g 

PRIKNAALDEN
• afm. handvat 50 mm - afm. naald 30 mm
MY2892 .........................................................................per 12

ACRYLVERF AMSTERDAM
JN5436.318 Karmijn .........................................500 ml

ACRYLVERF AMSTERDAM
JN5436.675 Phtalogroen ............................500 ml

KUNSTSNEEUW
AG3016 .............................................................................80 g

BLOEMPOT AARDEWERK
• Hoogte 30 mm - diam. 35 mm 
YL3003...........................................................................per 10

HOUTEN SCHIJVEN
• Afm. 110  X  75 mm
NP2904  .....................................................................per 12

LIJM - CLEAR MULTI GEL
KH5159 .........................................................................236 ml

PONSEN SNEEUWKRISTALLEN
• Diam. 20 - 49 - 75 mm 
NH6077 ..................................................................set van 3 

ALUMINIUMKARTON FLEXIBEL A4
• Afm. 21 x 30 cm - 280 g
PE3779  6 kleuren ........................................ 30 vellen

ALUMINIUMKARTON FLEXIBEL A4
• Afm. 21 x 30 cm - 280 g
NK6079 Goud ................................................... 10 vellen

ALUMINIUMKARTON FLEXIBEL A4
• Afm. 21 x 30 cm - 280 g
NL6080 Zilver ................................................... 10 vellen

METAALDRAAD - BLOEMEN
• Dikte 1,4 mm - lengte 30 cm 
FX3078 .........................................................................per 96

KRALEN - HOUT - GEKLEURD
• Diam. 10 mm
HP3686 ..................................................................per 1000

KRALEN - HOUT - NATUREL
• Diam. 10 mm 
YK1279 Naturel ................................................... per 100

CREALL - METALLIC
FF1632.ZI   Zilver ................................................. 250 ml

CREALL - METALLIC
FF1632.GD Goud ................................................. 250 ml

FOAM - STICKERS - STERREN
• Afm. 2 - 3 cm
RM6115 ............................................................. set van 500

stap voor stap dit heb je nodig ...

Ontdek al onze knutselideeën op 
WWW.BAERT.COM

en bestel al je benodigdheden online!

dit heb je nodig ...


