Kerstdecoraties
VOOR BINNEN
& BUITEN

Arrangement: Stijn Cuvelier / Beeld: Wintermoments FleurCreatief Alden Biesen

(DEEL 1)

DEURDRUPPEL
NODIG
• stevig, maar buigzaam ijzerdraad • wit rotan • takjes
van conifeer • witgeverfde asparagus • decoratieparelsnoer (of losse parels) • middelgrote en kleine
kerstballen • dun binddraad • lijmpistool • koudlijm

DRIJFSTERREN
NODIG
• sterren van tempex • wit vilten lint • decoratiespelden • waxinelichthouders
• 2 prikkers • stukje kling (lijm) • bosje Gypsophila • korte glazen buisjes
• bloemen van Phalaenopsis • kleine kerstballen • kunstsneeuw
WERKWIJZE
• Neem voorgevormde sterren of snijd ze uit een plaat tempex. Mochten de
sterren of de plaat te dun zijn, lijm dan twee sterren op elkaar.
• Bekleed de ster rondom met een strook vilt, die je met decoratie-spelden
vastzet.
• Bevestig de prikkers met kling aan de waxinelichthouders en steek ze in
de stervorm.
• Bekleed de rest van de ster met een tapijtje van Gypsophila-bloemetjes.
• Plaats de Phalaenopsis in de met water gevulde buisjes en steek ze tussen
de Gypsophila. Versier met wat kerstballetjes. Spuit desgewenst hier en daar
wat kunstsneeuw over de ster.
TIP: Doordat de sterren blijven drijven, zijn ze heel origineel in combinatie
met water, zoals op de foto. Maar ze zijn ook leuk als tafelversiering.

Arrangement: Charlotte Bartholomé / Beeld: Wintermoments FleurCreatief Alden Biesen

WERKWIJZE
• Vorm met het ijzerdraad een enigszins grillige druppelvorm. Zorg bovenin voor een lus om de decoratie
aan op te hangen.
• Vlecht het rotan door en om dit ijzeren frame tot een
mooi geheel. Verdeel de takjes conifeer ertussen, zet ze
vast met dun binddraad.
• Omwikkel het geheel met het parelsnoer of steek de
losse parels er mooi verdeeld tussen. Zet de parels vast
met een warm lijmpistool.
• Verwerk de asparagus met koud lijm over de vorm en
werk het geheel af met kleine en middelgrote kerstballen.
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