
HOUTEN SCHIJVEN MET GAATJE 
• Ø 35 - 45 mm - dikte 7 mm.
XT6170 ............................................................................ 500 g

HOUTEN SCHIJFJES MINI  
• Ø 7 - 10 mm.
YJ3001 .............................................................................230 g

SILK CLAY NATUURKLEUREN
RM3514 ...................................................................10 x 40 g

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

BAMBOEKOORD 
• dikte 1 mm.
XV6171 ..................................................................... 8 x 65 m

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

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

BORDUURNAALDEN MET STOMPE PUNT
• lengte 70 mm - oog 17 mm
JT6017 ................................................................. set van 20

IJZERDRAAD
• dikte 0,3 mm. 
LF6041    zilver ........................................................ 100 m
LE6040 goud .............................................................70 m

1. Boetseer met wat Silk Clay 
een puntmuts rond een 
deel van de houten schijf die 
bedoeld is voor het hoofd van 
de kabouter. Bevestig eventueel 
een mini houten schijfje met 
Sticky Base op de punt van de 
puntmuts.

2. Modelleer twee kleine ogen 
en een neus van Silk Clay. Druk 
ze voorzichtig op de houten 
schijf. Maak eventueel al een 
gaatje met een  dikke naald of 
prikpen in de bovenkant van 
de puntmuts om er later een 
ophangkoordje door te rijgen.

3. Voor de knoopjes bevestig 
je met Sticky Base twee mini 
houten schijfjes  op de houten 
schijf die bedoeld is als de buik 
van de kabouter. Plak de twee 
grote houten schijven (het 
hoofd en de buik) aan elkaar 
met Sticky Base. Laat de Sticky 
Base goed drogen.

Deze kabouters zijn gemaakt van houten 
schijven die aan elkaar gelijmd zijn met 

Sticky Base en gedecoreerd met Silk Clay en 
mini houten schijfjes. De das is gemaakt van 

natuurlijke bamboekoord.

Ontdek al onze knutselideeën op 
WWW.BAERT.COM

en bestel al je benodigdheden online!

Kerstkabouters
van houten schijven

stap voor stap dit heb je nodig ...

4. Geef je kabouter een das van 
natuurlijke bamboekoord of 
tweekleurige koord.

knutselidee


