
Stappenplan kerstversiering 

Benodigdheden uit de box: 

-  Houten ijslolliestokjes 

- Houten halve wasknijpers 

-  Verf 

-   Witte lijm  

-   Versieringen 

-    Glitter 

-    Touw 

  

 

 

 

 

 

 



Stap 1 

Voor 1 houten ster heb je 4 ijslollie stokjes nodig.  

Verf de stokjes en laat drogen. Vergeet de achterkant niet! 

  



Stap 2 

Smeer wat lijm in het midden van een stokje. Leg een tweede 

stokje hierop. Nu is het een kruis (zie foto). 

 

Herhaal dit. Smeer weer wat lijm in het midden van het boven-

ste stokje en leg een stokje er schuin op.  

 

Als je alle 4 de stokjes aan elkaar hebt geplakt ziet het er zo uit 

als op de foto. 



Stap 3 

Versier de ster.  

Gebruik hiervoor de pomponnen, pailletjes en glitter met wat 

lijm.  

 



Stap 4 

Nu gaan we twee kerstbomen maken voor in de boom. 

Voor 1 boom heb je 8 halve wasknijpers nodig.  

 

Verf de halve wasknijpers en laat goed drogen. 



Stap 5 

Lijm de ruggen van 2 halve wasknijpers aan elkaar vast. Doe 

dit bij alle 8 de wasknijpers.  

 

Lijm daarna de setjes van 2 allemaal aan elkaar vast.  

Het ziet er dan uit zoals op de foto.  

 

Laat de lijm een paar uur goed drogen!  

 

Als je voorzichtig bent kan je wel alvast gaan versieren in  

stap 6... 



Stap 6 

Versier de kerstboom met pompons en pailletten.  

Maak er iets moois van! 

 

  



Stap 7 

We hoeven nu alleen nog een touwtje vast te maken zodat de 

hangers echt de boom in kunnen (zie foto’s) 

 

Bij de kerststerren kan het touwtje van voor naar achteren, 

tussen de houtejes worden getrokken. 

Rijg het touwtje bij de kerstboom  door  twee van de gaatjes. 

 

Schrijven jullie allemaal een wens op de papieren kerstbal? Je 

kan deze ook in de envelop stoppen met een mooie sticker 

erop en aan iemand als kerstkaart geven! 


