
Materialen checklist

Uitleg activiteit

 114.5854 Vouwkartons 20 x 20 cm, 120 grs, 4-kleuren
 131.5806  Chenilledraad assorti Kerst, 5 kleuren  
 131.4712  Glittersterretjes, zilver 
 131.4713  Glittersterretjes, goud

       Begin met een vouwkarton die je 4 x over het midden vouwt. 2 x 
recht en 2x schuin, zodat er in het midden een ster gevormd wordt.
 
       Plaats het blaadje nu eenmaal diagonaal gevouwen, met de open 
kant naar beneden, voor je. Open de driehoek een klein beetje en 
vouw de rechtervleugel naar het midden aan de binnenkant van je 
vouwwerkje. Herhaal hetzelfde aan de linkerkant.

       Nu heb je   een vierkant dat open is aan de onderkant. Het ziet eruit 
als op de foto.

       Vouw nu de rechterbovenkant langs de middenlijn. Herhaal 
hetzelfde aan de linkerkant.

       Open de rechter driehoek en trek deze helemaal naar boven. 

       Druk deze vleugel nu tegen de middenlijn en maak de randen goed 
scherp. Daarna sla je de linkervleugel naar rechts om.

       Herhaal stap 5 en 6 aan de linkerkant.

       Draai nu je werkstuk om en herhaal de stappen 4 tot en met 7.

       Met een schaar kun je nu de onder uitstekende driehoek 
afknippen. Kijk voor de exacte kniplijn goed naar de onderkant van het 
werkstuk, zodat een gladde rand ontstaat bij het knippen.

       Nu knip je langs de rechter- en de linkerkant van de boom, met 
ongeveer evengrootte tussenstukjes. Deze insnedes moeten naar 
boven toe kleiner worden. Je maakt ongeveer 5-6 sneetjes per zijde.

       Aan elke rechterkant vouw je nu de ingeknipte stukjes diagonaal 
naar beneden. Zo ontstaat er een denneboomstructuur.

       Nu is je denneboom af en klaar om te versieren. Gebruik 
glittersterretjes of chenilledraad om er een echte kerstboom van te 
maken.
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Oh denneboom
Geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
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