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December 2021  -  “ WARME KERSTKEGEL “ 
   
Materiaal 
  

-          1 isomo taart doormeter 30 cm 
-          1 isomo taart doormeter 25 cm 
-          1 isomo taart doormeter 10 cm 
-          Als je gaat werken met droogmateriaal : 1 isomo krans met platte onderkant doormeter 20 cm 
-          Als je gaat werken met verse bloemen : 1 groene oasis krans op schotel doormeter 20 cm 
-          1 isomo kegel doormeter 9 cm 
-          schaar / lijm / lijmpistool / zwarte etalagespelden 
-          Materiaal naar keuze om de taarten en kegel mee te bekleden ( stof / vilt / wol / garen / touw / 

lint…. Maar uiteraard mag dit ook in natuurlijk materiaal  cobrablad-klimop-witte abeel …. of 

papier  handgeschept papier / cadeau papier kerst / kraft papier …) 
-          Materiaal  naar keuze om de krans mee te bekleden ( droogmateriaal : kleine kerstballetjes / 

eikels / dennenappeltjes / plataanvruchten … // vers materiaal : kleine roosjes / fresia / safari / kleine 

rozenbottels / malus appeltjes / hypericum….. )   
-          En voor diegenen  die het niet kunnen laten  mogen er uiteraard ook lichtjes rond de 

kegel ! 
   
Werkwijze 
  

-          Bekleed de isomo taarten van 30 cm en 25 cm met het materiaal van jouw keuze en stapel op 

mekaar / kleef ze op mekaar vast met het lijmpistool. 
-          Kleef de isomo kegel op de isomo taart van 10 cm en bekleed deze ook met het materiaal van 

jouw keuze 
-          Als je werkt met droogmateriaal : bekleed de isomo krans met materiaal waar je makkelijk je 

decoratie op kan kleven met het lijmpistool / kleef de krans op de taart van 25 cm 
-          Als je gaat werken met natuurlijk materiaal : laat je oasis krans water trekken / droog de schaal 

eronder goed af en kleef de krans vast met het lijmpistool op de taart van 25 cm 
-          Kleef de kegel in het midden van de krans op de taart van 25 cm 
-          Als je lichtjes rond de kegel wil aanbrengen : eerst de kegel bekleden, dan lichtjes bevestigen en 

de kegel met lichtjes in het midden van de taart van 25 cm kleven  dan pas de isomo of oasis krans 

kleven ( dan zit je draad mooi vast onder de krans ) 
-          Steek of kleef  droogmateriaal, kerstballetjes of natuurlijk materiaal naar keuze in de krans / 

maak er een mooi geheel van 
-          Je kan de kegel nog naar keuze versieren met kleine kerstballetjes / vilten blaadjes / vruchtjes 

aan linten of woldraad op verschillende lengtes ( laat deze vanuit de top van de kegel naar beneden 

hangen ) 
  
  
SUCCES !!!  
En hele fijne FEESTDAGEN !   
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