
HANDLEIDING

KERSTBAL



aleide  

Kerst mijn favoriete tijd. Gevuld met mooie en fantasierijke

herinneringen. 

De tijd van de kerstkoekjes bakken, zelf sterren vouwen,

kerstlichtjes knutselen en natuurlijk ook kerstballen maken.

En in al die jaren en met alle levensdrukte heb ik me

telkens bewust de tijd genomen om tijdig te beginnen met

het maken van mijn eigen kerstversieringen.

Het goede nieuws is dat je kan beginnen met het maken van

je eigen kerstbal, want het is niet moeilijk. Volg de

aanwijzingen kan jij je eigen kerstbal in je kerstboom

bewonderen.  

Heel veel plezier.

Liefs,  

W E L K O M



De tijd voor kerst is een tijd voor bezinning en het maken van zo
een bal kan je helpen om de inkeer te vinden.  

Je kan tegelijkertijd naar een interessante podcast of naar een
luisterboek luisteren. 

Het is een eenvoudig werkje en vraagt weinig geestelijke
inspanning en je werk kan zich laten zien, want met elke prik
wordt je bal steeds mooier tot een echt sieraad voor in je boom
of gewoon op een schaal.  

Ik reik je het patroon aan, zodat je net als bij een kleurboek voor
volwassenen als het ware het patroon kan nabouwen. 
Ik wens je er heel veel plezier mee! 



Voordat je begint maak het gezellig voor jezelf. Pak
wat koekjes, zet wat thee. Want je duikt in jouw eigen
creatie-tijd. Een moment voor jezelf. Enjoy! 

Laten we van start gaan. Heel veel plezier.  

HANDLEID ING
HOE JIJ JE EIGEN KERSTBAL KAN MAKEN



 Een styropor bal 
 Pailletten - Lovertjes 
 Kraaltjes
 Spijkertjes/prikkers 
 Een hangertje met Rosette om af te sluiten.  

1.
2.
3.
4.
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IN JE PAKJE Z IT

JOUW EIGEN KERSTBAL MAKEN



IN HET PROCES VAN DE
BAL GRACE 

Begin met de kralen-lijn om het ovaal heen. 
Vul vervolgens het ovaal met de marine
blauwe pailletten. In je bouwpakket heb je
nu pink roze kralen ontvangen. Je kan
uiteraard ook een andere kleur hiervoor
kiezen. Handig om te weten is dat wij onze
kralen en pailletten vaak inkopen bij
Bruinink Hobby speciaalzaak. Ze hebben
zowel een fysieke winkel en online. 

 
 

https://www.bruininkwebwinkel.nl/








IN HET PROCES VAN DE
KERSTBAL SINDRA 

 

Begin met de roze pailletten en prik deze op
de kruispunten van je bal. Vul nu de lijn 
tussen de kruispunten met de gouden 
kralen. Prik ze een voor een erop. 
Er ontstaat een raster. 

Je kan nu de vlakken binnen het raster
vullen. 

Kijk op de volgende pagina hoe je een mooi
schubben effect kan realiseren. 
 

Dit  zit in je bouwpakket + een doosje prikkers 









De Home Academy is een platform waar je hele
hoorcolleges van allerlei academische thema's.
Een aanrader vond ik de Podcast over de Koude
Oorlog met Maarten van Rossum.  
Een ander mooie podcast serie die ik graag
aanbeveel is: Making een Opera.  

PODCAST

Een absolute Win/Win is het volgen van een
online cursus. Vaak zitten daar audio of video
lessen bij waardoor je als het waren de inhoud je
alvast eigen kan maken door ernaar de luisteren.
Een mooi cursusplatform is Udemy.   

CURSUS VOLGEN

Een kerstbal maken en tegelijk luisteren naar een
mooi of spannend verhaal is al een cadeau op
zichzelf. Via Kobo of gewoon op YouTube vind je
er vast eentje die past bij jouw stemming. 

LUISTERBOEK  

Het allerleukste is om dit samen met anderen te
doen. Aleide biedt regelmatig een Zoom-sessie
aan om samen te knutselen, lekker te babbelen en
er ook de ruimte is om vragen te stellen rondom
het making  proces. Check de data's op onze
website (aleide.nl) of volg ons op Instagram
(@aleidecreatiefgeluk).  

MET ELKAAR   

INTERESSANTE TIPS 



 

WWW.ALEIDE.NL

©ALEIDE.NL 

TELEFOON +31 (0 )62812 9030


