WAT HEB JE NODIG:
geel karton - transparante plakfolie - ronde vorm - stervorm
potlood - schaar - zilverglitter - rood lint

WAT HEB JE NODIG: dennenappels
verf, goud en zilver - glitter - lint - kwastje

1) RAAP tijdens een boswandeling een
1) TEKEN met het potlood, met behulp
van de vorm, rondjes op het gele karton
en KNIP ze uit.

aantal mooie dennenappels en neem ze
mee naar huis.

2) BORSTEL ze schoon en VERF ze
2) TEKEN nu met het andere vormpje

zilver- of goudkleurig.

sterren op de rondjes.

3) KNIP voorzichtig de sterren uit, laat de
ronde vorm heel!

4) BEPLAK de ronde vorm nu aan één kant

met plakfolie. STROOI op de uitsparing van de
ster, aan de andere kant, een beetje zilverglitter.
PRIK een gaatje aan de bovenkant en HANG
de versiering op met een rood lintje.

3) Als de verf nog nat is, STROOI je er
een afstekende kleur glitter over.

4) BIND de dennenappels met een lintje
vast in de kerstboom.

WAT HEB JE NODIG: 3 sinaasappels
rood of groen lint

1) SNIJ de sinaasappels in plakjes, en snij

de plakjes vervolgens doormidden. LAAT
deze halve maantjes vijf dagen drogen.

2) Na het drogen, PRIK je een gaatje
bovenin.

3) NEEM een lintje en maak aan de
bovenkant een strikje.

4) HANG de halve maantjes in de boom:
de hele kamer ruikt nu naar sinaasappel!

WAT HEB JE NODIG: piepschuimballen - zaadjes,
verschillende kleuren (maanzaad, rode bonen, maïskorrels)
lijm - transparante verf - rood lint - kwast - satéprikkers

1) PRIK een bal op een prikker. SMEER

hem met een kwast in met lijm en plak er
zaden of bonen op. DRUK ze goed tegen
elkaar! Goed laten DROGEN.

2) LAK de kerstbal met de
transparante verf.

3) HAAL de prikker eruit en BIND er een

lint om, alsof je een cadeautje versiert. Hou
minstens 10 cm lint over om de bal in de
boom te hangen!

4) Op die manier MAAK je meerdere

ballen met verschillende soorten zaden
of bonen om de boom prachtig mee te
versieren!

Kerstkoekjes

Tafelstuk
WAT HEB JE NODIG: rieten mandje - oase - appels - sinaasappels
satéprikkers - takjes conifeer - takjes hulst

WAT HEB JE NODIG: 275 gram bloem
1 lepeltje gist - 100 gram suiker - 75 gram boter - 1 ei - 3 lepels melk
diepvrieszakjes - gekleurd lint
LAAT JE HELPEN DOOR EEN VOLWASSENE!

1) Snij de oase in de vorm
van het mandje.

1) KNEED in een kom de bloem, de
gist, de suiker en de boter tot een
soepel deeg.

2) PRIK de takjes

conifeer rondom in de
oase.

2) KLOP het ei los en voeg er de melk aan toe.
Doe dit mengsel bij het deeg en KNEED het
goed door elkaar. Laat het deeg vervolgens
tenminste een uur RUSTEN.

3) PRIK de prikkers in het fruit.
4) MAAK de hulsttakjes allemaal
ongeveer dezelfde maat.
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5) PRIK het fruit en de hulsttakjes in

de oase en VERDEEL alles mooi over
het mandje. Zet je tafelstuk midden
op tafel!

3) ROL het deeg uit en steek er koekvormpjes

uit (ster). Leg de sterren op het bakblik en BAK
ze in de oven, 20 minuten op 230 graden.

4) Koekjes laten AFKOELEN en over
de zakjes VERDELEN. BIND er een
mooi strikje om.

stof - 1 stift - 1 piepschuim krans
WAT HEB JE NODIG: groene en rode
- 1 haaknaald
(diameter 25 cm, met een gat van 10 cm)
ruit - zigzagschaar
gouden lint (5 cm breed) - lint Schotse

1) KNIP van de stof groene en

rode vierkantjes van 5 bij 5 cm.

2) Geef met de STIFT aan waar je de lapjes
wilt insteken, VERDEEL het goed over de
krans.

3) NEEM een vierkantje stof en zet
de haaknaald in het midden.

4) VOUW de stof om de haaknaald
en PRIK het in de krans.

5) Op deze manier PRIK je alle

vierkantjes in de krans, afgewisseld met
vierkantjes van het gouden lint. Om
het geheel af te maken, WIKKEL je er
het Schotse ruitlint om en maak je een
STRIK aan de bovenkant om de krans op
te hangen.

