
PONSEN STERREN
• h: 23 - 45 - 70 mm - b: 23 - 45 - 70 mm
HM3106 ..................................................................set van 3 

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

FOAMVELLEN GLITTER - A4
• afm. 21 x 30 cm, dikte 2 mm 
GA3080 .................................................................ass / 10 kl

METALEN STAANDER OP VOET
• staaf: 15 x 0,2 cm - Voet: diam. 5 cm
AK3019 .....................................................................per stuk

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

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

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

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

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

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

1. Pons cirkels en sterren in 
verschillende maten uit de 
glitter rubberplaten.

2. Er zijn 2 mogelijkheden om de kerstboompjes te 
maken:

IN EEN BLOEMPOTJE
Verf het bloempotje. Laat 
drogen. Vul het bloempotje op 
met klei of Darwi en duw er 
vervolgens de bloemendraad in. 
Laat drogen. Maak desgewenst 
met een priknaald een gaatje in 
het midden van de uitgeponste 
rubbervormpjes. Zo kan je ze 
makkelijk over de bloemendraad 
schuiven. Gebruik, indien 
nodig,  een beetje lijm om de 
vormpjes op de bloemendraad 
te bevestigen.

OP EEN METALEN STAANDER
Duw de rubbervormpjes op de 
staander. Net als hierboven kan u indien 
gewenst een gaatje voorprikken in de 
rubbervormpjes.

3. De top van de kerstboom is 
gemaakt met sterretjes. Pons  2 
sterretjes uit en lijm deze aan 
elkaar rond de bovenkant van de 
staander/bloemendraad

Deze schitterende kerstbomen zijn gemaakt 
van uitgestanste cirkels en sterren uit 

glitterfoam. Rijg ze op een bloemendraad en 
zet ze in een bloempotje.

Ontdek al onze knutselideeën op 
WWW.BAERT.COM

en bestel al je benodigdheden online!

knutselidee

schitterende
kerstbomen

stap voor stap dit heb je nodig ...


