Ho ho ho! Maak een
knikkende kerstman van
28 cm om samen met
jou Kerstmis te vieren.

Een greep uit de 25 creatieve activiteiten:
• pop-up wenskaarten • papieren engelen • vingerpoppetjes • koekjescadeau
• sjablonen voor cappuccinoschuim • cupcakedecoraties • inpakpapier en kaartjes • geglazuurde koekjes
• mooie kerstballen • lichthanger voor bij het raam • zuurstokmuis voor in de kerstboom
• kegelspel met kerstengelen • schattige boomdecoraties

Alle drukvormen, sjablonen
en kaartonderdelen zitten in
het boek.

De makkelijk te volgen stapvoor-stapinstructies leiden je
door elk miniproject heen.
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Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Bevat activiteiten waarbij de hulp
van een volwassene nodig is.

Creatief aftellen tot kerst

Tel op een heel bijzondere manier de dagen af tot Kerstmis!
Creatief aftellen tot kerst is een adventskalender en activiteitenboek in één.
Elk kalenderdeurtje onthult een verrassing die te maken heeft met het miniproject van die dag.

Creatief aftellen tot kerst
25 projecten voor een gezellige adventstijd

De spanning stijgt, het eerste deurtje mag bijna
geopend worden... Maak je klaar voor een maand
creatief plezier voor de hele familie!

Kijk op de laatste pagina voor de benodigdheden voor je kerstcreaties.

POP-UP
1
KAARTEN
Verrassing! Open de kaart en er komt
een ster tevoorschijn – of misschien wel
een rijtje kerstsokken…

ken

Met sok

Met ster

1

Druk de vormen voor de kaarten uit.
Houd de kleine ster apart. Doe lijm op
de buitenste randen van de ster.

1

ZUURSTOK2 MUIS
Piep, piep! Hang je muis maar veilig in de
boom, anders schrikt oma zich misschien
een hoedje.

Duw de twee vormen voor de kaart uit.
Vouw de kaartjes boven de sokken naar
binnen en duw ze door de gleuven van de
schoorsteenmantel.

1

Druk de kartonnen vormen uit van de
oren en het lijf van de muis uit. Plak
dubbelzijdig tape op de flapjes aan
beide zijden.

2

Vouw de flapjes langs de vouwlijnen
om en plak ze vast.

p!
Pie

2

3

Vouw een stuk karton (A4) dubbel
en plak de ster erin. Zorg dat de
middellijn van de ster gelijkloopt met
de vouwlijn.

Leg de kaart plat neer en plak de gele
ster in het midden vast op de kaart.
Vouw de randen van de grote ster die
niet vastzitten de andere kant op. Zo
komt de ster echt naar voren.

2

3

Stop de zuurstok in het
gaatje aan de achterkant
van de muis.
Vouw de kaartjes weer open. Vouw de
schoorsteenmantel naar boven dubbel.
De vouwlijn moet 6,3 cm naast het
midden van de kaart zitten. Plak de
schoorsteenmantel hier vast.

3

3

Duw de oren in de gleufjes achter de
ogen. Haal een dikke draad door een
naald.

Lichtvanger

Een raamhanger met alle kleuren
van de regenboog.

Zorg dat de schoorsteenmantel naar boven
gevouwen blijft. Plak dubbelzijdig tape
aan de bovenzijde van de flapjes aan de
sokken. Vouw de kaart dubbel en druk
hem stevig aan, zodat de sokken goed op
hun plek blijven zitten.

1

2

Druk de twee ronde, zwarte vormen uit.
Gebruik doorzichtige, gekleurde papiertjes
om over de verschillende vormen te plakken.
Doe dit bij één van de twee kaarten.

Plak vervolgens de tweede vorm netjes
op de achterkant van de eerste, zodat de
opgeplakte stukjes papier ertussen zitten.

4

Rijg de draad door de gaatjes aan beide
kanten van de snuit. Maak aan de
achterkant knoopjes, zodat de draad
blijft zitten. Knip de
snorharen op de
gewenste lengte af.

Bescherm4 engel
Om je te helpen met
alle voorbereidingen
voor kerst, kijkt dit
engeltje mee over je
schouder.

ORIGAMI5
KERSTMAN
1

Knip uit een stuk roze karton een
halve cirkel. De rechte zijde moet
20 cm lang zijn. Vouw de cirkel tot een
kegel door de twee punten over elkaar
te leggen. Plak het overlappende
gedeelte vast.

2

Knip een papieren onderlegger
doormidden en vouw hem om de
kegel. Zet een streepje waar de overlap
begint. Knip de overlap af en plak de
onderlegger op de kegel.

De kerstman en Rudolf zijn er bijna klaar
voor! Vouw je eigen kerstman van papier.

9 cm

1

Je hebt een stuk vouwpapier nodig
van 15 x 15 cm, waarvan de ene kant
rood is en de andere wit. Vouw één
rand 1 cm om. Vouw daarna dubbel.

2

Vouw het vel weer open. Vouw daarna
twee zijden naar het midden. Vouw
het vel daarna weer dubbel de andere
kant op.

Dit is de lange vouw.

De lange vouw is nu hier.

3

Druk de vormen uit. Plak een stukje
dubbelzijdig tape op de armen van
de engel (A en B). Plak ze aan de
achterkant van de kegel vast.

4

5

Plak een stukje dubbelzijdig tape op
de letter C die op de vleugels staat.
Plak de vleugels aan de achterkant van
de kegel op de armen.

Plak een stukje dubbelzijdig tape aan
de achterkant van het hoofd van de
engel en plak het hoofd op zijn plek.

3

6

Zet een streepje op 9 cm van de
zijkant en maak een vouw van het
streepje naar de hoek (midden van de
muts). Draai om en doe hetzelfde aan
de andere kant.

Til het gedeelte van de muts een
beetje op en vouw de bovenste
driehoek terug. Doe dit ook met het
laagje eronder. Hierdoor komt de
witte zijde naar boven. Duw de muts
weer naar beneden.

4

7

Draai het papier weer terug. Maak
aan de andere kant van het streepje
ook een vouw naar de hoek toe
(voorkant van de muts). Pak de lange
vouw vast…

Vouw het overgebleven gedeelte van
de muts naar achteren, zodat er twee
driehoekjes uitsteken voor de armen.

5

… en vouw hem om naar de achterkant.
De lange vouw moet nu gelijklopen met
het streepje (midden van de muts).

6

8

Stralende
sterren
Versier je
boom met
sterren van
glimmend
inpakpapier.
Zie hoe ze
stralen!

1

3

7

Vouw een stuk inpakpapier van
12,5 x 30 cm als een harmonica. De
ruimte tussen de vouwen is 2,5 cm.

Vouw open; bevestig de uiteinden aan
elkaar met dubbelzijdig tape of een
nietje. Duw de punten uit elkaar tot
een stervorm.

2

4

Gebruik het langwerpige sjabloon om de
vormen over te trekken. Houd de laagjes goed
op elkaar (zet eventueel vast met paperclips)
en knip of snijd de vormen uit.

Vingerpoppetjes
Van deze handschoenen krijg
je niet alleen warme handen, je
wordt er ook vrolijk van!

Mag ik met
mijn rode neus
op jouw pink?

1

Gebruik de sjablonen om de vormen
uit gekleurd vilt te knippen. Plak het
vilt in de juiste volgorde (1, 2, 3, etc)
op de handschoen.

Bij de sneeuwpop begin je met het
opplakken van het hoofd. Voor de
ogen en de mond naai je kraaltjes op
het hoofd.

Ik hou van
warme
knuffels!

Knip een cirkel van 2 cm doorsnee
en plak deze op het midden van de
achterkant. Hang op aan een touwtje of
een lintje.

3

Plak daarna de sjaal erop.

5

Plak er een neus op.

4

Plak de hoed erop.

Kerstknoopjes

Knoopjes over? Zoek de juiste kleuren en maten bij elkaar
voor deze leuke kerstman en sneeuwpop.
Wat leuk!
Ho ho ho!

1

2

Vouw een stuk metaaldraad van 36 cm
dubbel. Kijk goed naar het plaatje en
schuif de knoopjes over de draad.

2

Druk de armen en de sjaal uit en voeg
ze op de juiste hoogte toe. Maak op het
laatst een lus in de draad.

6

Herhaal deze stappen voor de andere
figuurtjes.

