Kids knutsel
Kerstlichtje
Verschillende soorten papier
Potlood
Schaar
Lijm
Glazen pot
Knutselspullen naar keuze
(Waxine)lichtje
1. Kies jouw favoriete kleuren papier uit. Teken met potlood verschillende kerstfiguren naar
keuze, zoals een ster, kerstboom, bel, of sneeuwpop op het papier.
2. Knip de figuren uit met een schaar en lijm deze naar eigen ontwerp op de buitenkant van de
pot.
3. Versier de rest van de pot met nog meer papier, verf of andere knutselspullen naar keuze,
die bij de kerst passen.
4. Laat de pot goed drogen en plaats er een (waxine)lichtje in. Nu kan je jouw kerstlichtje overal
neerzetten waar je wilt.

Kersttafelschikking
Dennenappels
Groene verf
Kurken
Schaar
(Gekleurd) papier
Stiften
Lijm
1.Verf de dennenappel met groene verf en laat drogen op een krant. Snijd intussen de kurken
doormidden en knip kleine ronde kerstbalvormpjes van papier.
2. Schrijf de namen klein op papier en knip uit in een kerstvorm. Houd apart.
3. Lijm de kurk op de onderkant van de dennenappel, zodat er een kerstboom ontstaat. Plak de
geknipte kerstballen als versiering op de dennenappels en laat goed drogen.
4. Plak de papieren kerstvormpjes met de namen nu aan de bovenkant van de dennenappels. Nu kun
je de tafel indelen en plaats je op iedere plek de juiste kerstboom.

Kerstboom kaarsjes
Schaar
Gekleurd papier
Lijm
Onderzetter
Knijpers
1.Knip gelijk stroken van 10cm x 5cm gekleurd papier naar keuze. Lijm de uiteinden kruislings aan
elkaar. Vouw deze om en om over elkaar heen, zodat er een muizentrappetje ontstaat. Lijm de
bovenkanten aan elkaar vast.
2. Lijm de onderkant van het trappetje op de onderzetter en laat goed drogen. Knip intussen geel,
rood en blauw papier in de vorm van een kaarsvlam. Hierbij is de gele vlam het grootst de rode iets
kleiner en de blauwe nog kleiner.
3. Lijm de vlammetjes op elkaar. Vouw aan de onderkant een klein randje dubbel en lijm de
onderkant vervolgens op de bovenkant van het trappetje, zodat er een kaars ontstaat.
4. Lijm op de onderkant van de onderzetter de knijper. Plaats de kaars in de boom als versiering. Of
laat de knijper weg en zet als versiering op tafel.

