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December 2022   -  “ OPGESTAPELDE KERST  “ 
  
  
Materiaal 
  

• 1 kleine dunne pin op voet    
• Houten schijfjes – doormeter naar keuze, maar best tussen 10 en 15 cm – hoeveelheid afhankelijk 

van de hoogte van je stapel 
• Boormachine / lijmpistool 
• Satestokjes ( aantal naar keuze volgens grootte van je stapel ) / materiaal naar keuze om de stokjes te 

bekleden/pimpen 
• pipetten ( aantal naar keuze volgens grootte van je stapel ) / materiaal om de pipetten te bekleden 
• kleine kerstballetjes / droogmateriaal voor kerst 
• bloemen naar keuze voor in de pipetten ( orchidee ... ) 
• eventueel lichtjes    

  
  
  
  
Werkwijze 
  

• boor in een aantal houten schijfjes een gaatje met de boormachine – moet niet mooi in het midden 

zijn want het is mooier dat de schijfjes verspringen 
• stapel ze op de pin en doe tussen ieder schijfje wat lijm van je lijmpistool   
• vanaf dat je pin bedekt is moet je geen gaatjes meer boren, dan kan je de schijfjes gewoon verder 

opstapelen – telkens lijmen met je lijmpistool - zorg er ook voor dat ze blijven verspringen voor het 

speelse effect – stapel zo hoog als je wil 
• bekleed of pimp de satestokjes met het materiaal van je eigen keuze ( wol, lint, verf, glitter, .... ) 
• bekleed de pipetten met het materiaal van je eigen keuze ( omwikkel met draad of schilder ... ) 
• voor wie lichtjes wil is het nu het moment om deze rond de stapel te wikkelen 
• kleef de satestokjes en de pipetten vertikaal tegen de schijfjes – verdeel mooi over je stapel 
• versier de schijfjes nu verder met de kleine kerstballetjes en het door jou gekozen kerstmateriaal 
• steek als laatste de verse bloemen in de pipetten 

  
  
  
SUCCES !!! 

 

 

 

 

Fotos op de volgende blz. 

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