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 Maak je eigen 
Kerstboompje
Neem voor dit kerstboompje geplukt of gekocht groen, vul 
dat aan met kerstversieringen, steek het in het bekende 
groene schuim en voilà, je hebt een heuse minikerstboom. 

WERKWIJZE
• Vul een emmer of teil met water en leg hier het steekschuim in (niet onder duwen maar 
langzaam vol laten lopen). Als het steekschuim helemaal verzadigd is met water, kun je het 
gebruiken. 
• Leg een plantenschotel in de vergiet en plaats hierop twee blokken steekschuim boven op 
elkaar. Verbind de blokken met een bamboestokje. Leg er wat stenen omheen om het geheel 
te verzwaren. Hierdoor blijft de kerstboom ook beter staan. 
• Snijd de andere blokken steekschuim schuin af en zet ze met stokjes rondom tegen de 
zijkanten vast. Knip de stokjes op maat af (foto 1). Snijd het bovenste blok aan alle kanten 
iets schuin af zodat er een punt ontstaat. De basis voor de kerstboom is klaar.
• Knip het groen op maat met een snoeischaar en steek het dakpansgewijs van beneden naar 
boven in het steekschuim (foto 2). De dieper liggende hoeken van de kerstboom hebben iets 
langere takken nodig. Verdeel de Viburnum en de bessen ook gelijkmatig over de boom. 
• Bevestig koperkleurig wikkeldraad aan de dennenappels (foto 3) en de kerstversiering. 
Steek het draad met een kram vast in het steekschuim (foto 4). Wit gespoten dennenappels 
zijn kant-en-klaar te koop, je kunt ze zelf ook wit spuiten met watervaste verf. Laat ze wel 
eerst goed drogen. 
• Knip de Cornus-takken in stukjes en maak er een bosje van. Draai er wat draad omheen en 
zet de bosjes met een kram vast in het steekschuim. 
• Plaats tot slot de grote ster boven in de boom.
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NODIG
• emaille vergiet (lage schaal/pot) • 4 à 5 blokken groen steekschuim • mes  
• bamboestokjes • snoeischaar • stenen of keien • plantenschotel • takjes  
witbonte Euonymus fortunei, Viburnum tinus (liefst met bloemen), buxus en  
conifeer • rode Cornus-takken • dennenappels (wit gespoten) • bessen (bijv. van Aucu-
ba) • kerstversiering: houten sterren, kleine kerstballen, grote ster  
• koperkleurig wikkeldraad
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