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Versierd lichtje 
 
Verlicht de donkere dagen voor kerst met een ‘Versierd lichtje’: een lichtje met een vilten boom, 
een bal en een slinger. 
Met een klein beetje voorbereiding is ‘Versierd lichtje’ ook heel geschikt om met kinderen te 
maken! 
 
Algemeen: Knip de delen zonder naadtoeslag (naadtoeslag = een klein randje) uit. Maak de 
steekjes zo klein mogelijk. Gebruik voor het naaien een korte dunne naald, dan maak je vanzelf 
kleine steekjes. Maak het gemakkelijker door daarbij een satéprikker te gebruiken.  
De letters op de patroondelen komen overeen met de letters in de werkwijze.  
Veel plezier met het maken van ‘Versierd lichtje’. 
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                        De boom 
 

Materiaal: restjes groen en bruin vilt, 5 
kralen ∅ 5 mm, 30 cm (afbind)garen, 
verdwijnstift (of potlood). 
 
Knip elke tak 1 x uit groen vilt en knip 
de stam 1 x uit bruin vilt. (Teken voor 
kinderen de takken eerst met een 
verdwijnstift (of potlood) op het vilt en 
zet een stip in het midden van elke 
cirkel). 
Rol de stam op en festonneer AB op het 
rolletje. 
Leg een knoopje in een uiteinde van ± 
30 cm afbindgaren. Steek vanaf de 
onderkant van de stam de naald met 
garen naar de bovenkant van de stam, 
(trek de draad een beetje aan zodat het 
knoopje in de stam verdwijnt) hecht het 
garen aan de bovenkant aan.  
Rijg om en om een tak en een kraal aan 
het garen. Steek de naald steeds door het 
midden van de cirkel (= de stip), begin 
met tak-1 en eindig met tak-5 en rijg tot 
slot nog een kraal aan het garen. 
Vouw voor een ophanglusje het garen 
een stukje dubbel en leg er een knoop in. 
De boom is klaar. 
 
 
 
 

P.S. Onderstaande knopen-boompjes gaven de inspiratie voor ‘De boom’. 
 

 
 
Deze knopen-boompjes zijn te koop op Etsy: https://www.etsy.com/listing/106534744/button-
christmas-tree-ornaments-set-of-3 
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Kerstbal 
 
Materiaal: groen vilt, rood lint, groene 
splijtzijde, vulwol, verdwijnstift (of 
potlood), 9 kralen ∅ 5 mm (de 9 kralen 
vormen een krans op de kerstbal, i.p.v. 
deze 9 kralen kan de krans ook 
gevormd worden met een 
aaneengesloten rij kleine kraaltjes). 
 
Knip de kerstbal 2 x uit groen vilt (voor 
kinderen is het handig wanneer de 2 
ballen geknipt en voorbereid worden. 
Dit omdat de 2 ballen na het versieren 
aan elkaar worden gefestonneerd/ 
omgeslingerd, en dus goed op elkaar 
moeten passen).  
Vouw na het knippen van de vilten 
kerstballen de papieren kerstbal dubbel 
op lijn-1 en knip nu in het papier lijn-2. 
Vouw het papier weer open en vouw de 
binnenste ‘cirkel’ (die net geknipt is) 
op lijn-3 omhoog. Leg de papieren 
kerstbal als mal op een vilten kerstbal.  
 
 

Teken met een verdwijnstift (of potlood) een stip bij elk kruisje op de vilten kerstbal (of teken, 
voor het vastzetten van een aaneengesloten rij kleine kraaltjes, lijn-2 precies langs het papier op de 
vilten kerstbal).  
Hecht een draadje splijtzijde aan op de kant waarop getekend is. Steek de naald op de eerste 
getekende punt naar de andere kant van het vilt, rijg een kraal aan de naald, steek de naald op 
ongeveer dezelfde plek terug door het vilt. Steek de naald op de volgende getekende punt door het 
vilt naar de andere kant, enz. Ga hiermee door totdat op alle punten een kraal is vastgezet (of naai 
op dezelfde manier kleine kraaltjes op de getekende lijn).  
Vouw voor de ophanglus een stukje lint dubbel en knoop de uiteinden samen. Festonneer (afb.A) 
de 2 vilten ballen op elkaar, leg bij A de knoop van het lint in de bal, en vul tijdens het festonneren 
de bal luchtig op met wat vulwol (kinderen kunnen de 2 vilten ballen eventueel omslingeren: leg 
de 2 vilten ballen op elkaar. Steek met de naald door de beide lagen vilt en trek de draad door naar 
de andere kant, schuif een paar mm op en steek weer met de naald door de beide lagen vilt enz. De 
draad wordt zo om de rand van het vilt geslingerd, afb.B). Maak de steken zo klein mogelijk. 
Leg een strik in een stukje lint en naai de strik vast bij B. 
De kerstbal is klaar. 
 
 
                     
 
 
 
                        afb.A                                               afb.B 
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          De slinger 
 
Materiaal: restjes vilt, kralen ∅ 5 
mm, (afbind)garen.  
 
Knip van restjes vilt vierkantjes. 
(Knip voor kinderen 1 vierkantje uit 
vilt. Dit is het voorbeeld, laat ze 
daarna dit vierkantje op een ander 
stukje vilt leggen en naknippen). 
Rijg om en om een kraal en een 
vierkantje aan een stuk (afbind)garen.  
Meet af en toe of de slinger al lang 
genoeg is door hem om de bovenrand 
van een glazen pot te wikkelen.  
Rijg tot de gewenste lengte is bereikt. 
De slinger is klaar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versierd lichtje: Wikkel ijzerdraad om de bovenrand van een glazen pot. Maak ook een 
hengsel van het ijzerdraad (zie eventueel hier voor een werkwijze: 
http://www.missmurphy.nl/2014/04/spring-light/) 
Hang de kerstbal en de boom aan de metaaldraad. Knoop de slinger om de bovenrand van de pot.  
Strooi wat (schelpen)zand onderin de pot en zet er een waxinelichtje in (gebruik voor kinderen een 
neplichtje!).   
 
 

 
Tip: Maak meerdere kerstbomen, kerstballen en een lange slinger en hang alles in de kerstboom of 
aan een mooie tak! 
Of rijg voor een ketting of armband de vierkantjes en de kralen van de slinger aan hoedenelastiek. 
 
 
 
Veel plezier met ‘Versierd lichtje’ 
© Septemberspring 
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