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Les4_Kerstspel 
 
Benodigdheden: 

• 2x Stokken (lengte 48cm ) 

• Brede plakband 

• Klosje binddraad 

• 1x ijzeren staander met twee pinnen ( bestellen bij Florissant) 

• Isimo of isolatieplaat (lengte 50 x breedte 10x dikte 5) 

• 3m lint jutte (Florissant) 

• Guta Perka bruin 

• 2 elastiekjes 

• Dennenappels, Safari 

• Kerstbolletjes, Kerststerretjes, enz. 

• Lichtjes op batterijen (100 st) 

• 2 takken rozebottels 

• Grote stukken schors of bananenschors 

• Krammen (medium) 

• Mos  
 
Werkwijze: 

• Maak de stokken goed vast met de brede plakband. 

• Wikkel de stokken van boven naar beneden met Gutta perka tot op het  ijzeren plaatje onderaan. 

• Doe de elastiekjes aan de stokjes op de gewenste hoogte van isimo. 

• Wikkel  2x de smalle zijde van de isimo met de jutte band rondom rond en prik deze zeer goed vast 
met krammen  

• Leg de staander met de stokken plat op de tafel en meet af  zodat je de stokken juist in het midden 
van de isimo kan plaatsen en prik de stokken door de isimo, duw deze tot op de elastiekjes. 

• Kleef nu de stukken schors naast elkaar rond de isimo, zorg voor afwisseling in de lengte. 

• Span een draad rond het schors om het goed op zijn plaats te houden en kleef een tweede rij  
schors bovenop de voorige rij schors. 

• Span terug een draad rond de schors zodat hij srevig vast blijft zitten. 

• Knip de stokken bovenaan korter en bedek de isimo met mos. 

• Stop tussen de schors kleine stukjes mos. 

• Steek bovenaan in het mos kertsballetjes , denneappels, enz. 

• Kleef enkele kerstballletjes en esdoornbesjes op het schors om af te werken 
 
 
 
Succes 
 
Foto op de volgende blz. 

http://www.florissant-wijnegem.be/
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