Kerstknutsels

Kerst knutsels
Waxinelichtjeshouder
Materiaal: wasmiddelbolletjes, glitters en vliegerpapier.
Beplak een wasmiddelbolletje met vliegerpapier. Maak het af
met glitters.

Kerstman van dozen
Materiaal: grote dozen, gekleurd papier, watten, verf,
crêpepapier en plakfiguren.
Verf de doos van het hoofd. Als de verf nog nat is kun je er
watten opdrukken. Zo hoef je geen lijm te gebruiken. Maak met
plakfiguren een gezicht. Maak van de grote doos het lijf.
Wikkel het papier om de doos. Maak daarna een mooie riem en knopen van zijn jas. De armen
worden gemaakt van muizentrappetjes. Knip een stuk crêpepapier uit voor de muts en niet dit
vast aan een witte hoedenstrook. Plak met lijm tenslotte nog wat watten bovenop de muts.

Rendier met een arrenslee
Materiaal: blikken, chenilledraad, kurken, bruin papier,
wiebeloogjes, gekleurde pomponnetjes, kleine doosjes,
ijslollystokjes, holografisch inpakpapier en belletjes.
Beplak het blik met twee bruine vouwpapiertjes. Maak het
papier op maat. Plak de kurken aan de onderkant van het blik
vast. De kurken kun je bruin maken door ze bruin te verven of door er een bruin papiertje
omheen te wikkelen. Verf een wattenbal bruin. Als de wattenbal droog is plak je hem op het
blik. Maak er met een pomponnetje of een kraal een neus op. Plak de wiebeloogjes erop en
maak de hoorntjes van chenilledraad. Om de nek van het rendier kun je nog een belletje doen.
Beplak een doosje met glanzend papier. Plak de ijslollystokjes aan de onderkant. Pak kleine
doosjes in met holografisch papier. Maak de slee aan het rendier vast d.m.v. chenilledraad.

Versiering voor in de kerstboom
Materiaal: ijzerdraad en kraaltjes.
Maak een figuur van ijzerdraad en kraaltjes. Hang het op in de
kerstboom.

Kerstster van vilt
Materiaal: vilt, belletjes, versierlint, garen, opvulsel.
Knip twee sterren uit vilt en naai ze aan elkaar. Knip een aantal stukjes
versierlint en maak deze ongeveer even lang. Knip daarna wat gekleurde
cirkels uit vilt en plak deze op het versierlint. Knoop het belletje vast aan het
versierlint. Naai de versierlinten vast aan de ster. Maak ook nog een
ophanghaakje met versierlint. naai ook deze vast aan de bovenkant van de
ster.

Kerstster
Materiaal: vouwbladen en glitters.
Vouw 8 vouwbladen tot een vlieger en plak ze, om en om, tegen
elkaar aan.

Kerstballen
Materiaal: plexiglas, glasverf, lijm, zilveren / gouden koortjes, stift.
Zaag twee cirkels uit plexiglas. Print het omtrekvoorbeeld uit. Klik op de
werktekening 1 en 2 om de omtrekvoorbeelden te bekijken. Houd de cirkel
van plexiglas met daar onder het omtrekvoorbeeld tegen het raam zodat je
het omtrekvoorbeeld goed kunt overtrekken met een stift. Kleur de tekening
in en plak de cirkels, met daar tussen een koortje, op elkaar.

Theelichtjes: een potje versierd met stroken of stukjes
vliegerpapier,
op de uiteinde van de stroken zit een sterretje geplakt.

Theelicht bloem
Nodig:
- 10 lege waxinelichtjes
- een oude cd-rom/ dvd
- lijm, deegroller
Zo maak je het:
Neem de Lege waxinelichtjes en vouw ze naar binnen toe. Zorg ervoor dat er twee punten
ontstaan. Met de deegroller rol je ze nu fijn plat en laat je ze licht krullen. Leg de cd-rom met
de onbedrukte zijde naar boven en lijm er vijf opgeplooide theelichten op. Zorg er voor dat de
vijf waxinelichtje punten mooi aaneensluiten. Zo maken ze het hartje van de bloem. Daarna
kan je aan de tweede laag van je bloem beginnen Door ook deze vijf waxinelichtje vast te
lijmen. Verplaats deze laag wat ten opzichte van je eerste laag.
Laten drogen en je waxinelichtje -bloem is klaar.

Kerstboomversieringen
Materiaal:
•
•
•

bloem, zout, olie, water
lint, eventueel lak
oven

Werkwijze:
Maak het brooddeeg klaar volgens recept:

• 3 koppen bloem en 1 kop zout
• 1 of 1,5 kop water of een veelvoud 1 of 2 eetlepels olie.
Meng bloem, zout en water; goed kneden en water water blijven toevoegen tot er een
stopverfachtige massa ontstaat.
Maak nu de de vormpjes naar eigen idee.
In plaats van brooddeeg kun je ook zelfhardende klei gebruiken.

Gelamineerd wind lichtje
Wat heb je nodig:
•
•
•
•
•
•

Servetten.
Lamineerapparaat.
Glazen potje.
Lint.
Waxinelichtje.
Gaatjes tang.

Als je een lamineerapparaat hebt of ergens kunt gebruiken
dan kun je mooie windlichtjes maken om een waxine kaarsje
in te branden. Deze windlichtjes zijn ook heel leuk om cadeau te doen.
Neem eerst een paar servetten met een mooi motief. Van deze servetten moet je de losse witte
velletjes eraf halen. Deze kun je weggooien. Alleen het dunne deel met het motief houd je
over.
De servetten doe je in de lamineerhoezen en dan doe je ze in de machine.
Dan kun je ze op maat knippen zodat het patroon mooi uitkomt. (Je kan ook eerst de servetten
op maat knippen voordat je ze in de hoezen doet.)
Daarna maak je aan weerszijde 2 gaatjes met een gaatjestang of een perforator. Dan de twee
delen aan elkaar binden met de lintjes die door de gaatjes gaan.
Dan dit hoedje om het glazen potje (of drinkglas) plaatsen en een kaarsje erin doen. En dan
heb je een leuk windlichtje wat zowel binnen als buiten neergezet kan worden.

Figuurzagen kerstboom
Wat heb je nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stuk triplex.
Figuurzaagjes.
Houten balkjes.
Hamer.
Zaag.
Groene verf.
Rode verf.
Kerstballen.

Neem een stuk triplex en teken daar de buitenkant van een
kerstboom op. Je kan verschillende vormen gebruiken en de
grootte kan je ook zelf bepalen. Zaag hem daarna netjes uit en schuur de randen glad. Teken
vier (of meer) rondjes af, een beetje leuk verdeeld, over de boom. Zaag deze rondjes eruit met
de figuurzaag. (Eventueel kun je ook een gatenboor gebruiken)
Dan de hele boom mooi groen verven. Van drie balkjes maak je een voet waar de boom
precies in kan, waardoor hij kan staan. Deze voet kan je bijvoorbeeld rood verven.
Nu kan je precies in de openingen kerstballen hangen. Een simpel werkje maar het resultaat is
erg leuk.
kerstbal van wol
Benodigdheden:
- wol
- waterballon
- behangerslijm
- glitters
Werkwijze:
1 Blaas de waterballon op en wikkel daar de wol
afgewisseld met behangerslijm omheen .
2 Strooi er glitter overheen.
3 Laat de ballon goed drogen en prik de ballon door.
4 Doe er een lintje doorheen en hij is klaar om op te
hangen.

Handafdruk kerstboom
Dit heb je nodig
stevig groen papier
stevig rood papier of gebruik een rood lint
potlood
schaar
lijm
eventueel glitter of glitterlijm

Zo ga je te werk
Omtrek meerdere keren je hand m.b.v. een potlood op stevig groen papier.
Knip de handafdrukken uit. Vouw een klein gedeelte van de pols naar
achteren (plakrand).

Teken een driehoek (boomfiguur) op een groot vel stevig bruin papier
(zie hier links).
Knip uit een vel donkerbruin papier een rechthoek. Dit wordt de
boomstam. Lijm het rechthoek onder de boom.

Lijm alle handafdrukken (de plakranden) in rijen op de driehoek. Begin
onderaan de boom. Als je met de tweede rij begint moet je ervoor zorgen
dat de vingers iets over de rij handen eronder overlappen.

Knip uit het gele papier een ster. Deze lijm je bovenop de boom. Nu kun je eventueel
nog glitters, kerstballen e.d. in de boom plakken.

Kerstboom
Dit heb je nodig :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

groen karton
bruine verf of bruin crêpepapier
kwasten
bierviltje
keukenrol
verschillende kleuren
crêpepapier
zilver en goud glitter
sterretjes
niettang
lijm
schaar
prikpen / prikmat

Voorbereiding:
•
•
•
•

Maak van te voren de mallen van de kerstbomen. Het is gemaakt van een grote halve
cirkel. Neem de maat van een dinerbord.
Teken een keer of 10 een V op de mal.
Maak zelf een voorbeeld.
Zet van tevoren alle materialen klaar.

Aan het werk:
•
•
•
•
•

•
•
•

Laat de kinderen de stam van de boom bruin verven en het bierviltje groen. U kunt het
ook met crêpepapier laten beplakken.
De kinderen knippen nu de mal van de kerstboom uit .
Laat de kinderen de V prikken en ritsen. Vouw de V open.
De kinderen draaien de mal tot een punt. U niet deze vast.
De kinderen maken propjes van crêpepapier en plakken deze op de opengevouwen Vtjes. Versier de boom verder met glitter en sterretjes. Ik zeg altijd tegen de kinderen, je
mag net zoveel sterretjes als jij oud bent.
Knip de wc rol aan de onderkant in, en pak deze vast op het viltje.
Zet de boom op de keukenrol.
De kerstboom is nu klaar.

Kerstbal van stroken karton

Nodig:
•
•
•

8 stroken stevig karton van 15 bij 2 cm
2 splitpennen
Perforator

Versier de stroken karton met stickertjes of tekeningetjes die met kerst te maken hebben.
Maak gaatjes in beide uiteinden van de stroken. Leg de stroken op elkaar en haal een splitpen
door de gaten. Spreid des stroken uit tot een bal en maak een koordje om de splitpen om de
bal op te hangen.
Rendieren

De kinderen maken van heb karton (van een doos)
rendierkoppen. Knip de rendierkoppen uit en dan deze
uitgeknipte en verhogen met papier mache, daarna ook de
ogen en de neus met papier-maché er op gemaakt. Buiten
takken zoeken en ook deze met papier-maché vast maken.
Tot slot ze schilderen.

Glas-in-Lood
Benodigdheden: Kleurplaat van bijvoorbeeld een stalletje,
oliepastel-krijt/wasco, slaolie, kwast
Kopieer je kleurplaat op stevig tekenpapier. Kleur het stalletje
met krijt. Als dit klaar is, bestrijken de kinderen de achterkant
van de tekening met sla-olie. Hierdoor ontstaat het transparante
effect van glas-in-lood-ramen. Erg sfeervol om met Kerst voor
het raam te hangen! Op de foto zie je dat de tekeningen met de krijt-kant naar buiten
hangen, eentje hangt andersom... Zo kunnen de mensen buiten ook meegenieten.
Deze opdracht is natuurlijk met iedere afbeelding uit te voeren.

Boomstamkerstmannetje
Het kerstmannetje is gemaakt van een schuin afgezaagd stammetje.
Het gezicht en de muts zijn geschilderd.
Een rood pompoentje is de neus, een wit pompoentje komt op de muts.
De muts heeft ook nog een “bontrandje”van punnikwerk.

Kerstkrans
Dit heb je nodig
groen karton
geel/rood papier
lijm
lint
schaar
nietmachine
alluminiumfolie
mos, dennenappels etc.
verf

Zo ga je te werk
Teken een kerstkrans op stevig, groen karton.
Beplak de kerstkrans met allerlei soorten materiaal zoals stukjes aluminiumfolie, mos,
dennenappels e.d. Uit geel papier knip je allemaal kleine sterretjes en uit rood papier knip je
kleine belletjes, deze plak je ook op de krans. Je kunt de krans zo mooi (en vol) maken als je
zelf wilt. Laat het dan drogen. Eventueel kun je er nog dunne slingers van crêpepapier in
hangen.
Als laatste maak je van kerstlint een ophanglus en dit bevestig je aan de kerstkrans.

Kerstengeltje
flesje yakult / rokje van een taartrandje / hoofdje van
wattenbolletje / vleugeltje van een
rondje tule, door een dik rietje van een centimter lang gehaald.
Armpjes van chenilledraad, kraaltje voor de handjes.

Kling klokje klingelingeling
Benodigdheden: Klein aardewerk potje, verf, lint, ringetje,
stukje (zilver- of) metaaldraad, kraal, buigtangetje, lijm,
glitter, kwast
Schilder de potjes en geef de rand een mooie laag glitter.
Doe het lintje door het gaatje van het potje. Knoop er een
klein metalen ringetje aan. Buig het ijzerdraadje om het
ringetje vast. Doe een kraal om het ijzerdraadje en buig
onderaan op de juiste hoogte een oogje aan het ijzerdraad.
Zorg dat de klepel de rand van het klokje raakt.
Kerststukje maken
Wat heb je nodig:
•
•
•
•
•
•

Oase.
Allerlei dennetakjes.
Veel groen (hulst bijv).
Kaars(-en).
Kleine versierseltjes.
Bloembakje

Maak de oase goed nat, je kan dit heel goed doen door de oase 5 tot
10 minuten in een bak met water te laten staan.
Dan zet je de oase in het bloembakje en je begint met het opvullen
van de randen met groen en zo ga je van buiten naar binnen. Bepaal
even voor jezelf wat de voor- en de achterkant van je stukje wordt en hoe je het wilt invullen.
Je moet zorgen dat je geen lege plekken over laat en bedenk dat oase ook behoorlijk
kwetsbaar is. Je kan niet zomaar steeds takken erin prikken en er weer uithalen. Op een
gegeven moment komen er te veel gaatjes in en blijft er niets meer goed in staan.
Waar je het kaarsje en de versierseltjes neer zet mag je helemaal zelf weten.
Zorg er wel voor dat het kaarsje vrij moet staan zodat niet het hele kerststukje in de brand kan
vliegen doordat bijv de dennetakjes te dicht in de buurt staan van de kaars.

