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 DIY kerstkrans

Elk jaar weer een succes! De DIY kerstkrans gemaakt van wintergroen en kerstdecoratie!
De meesten hangen de kerstkrans aan de voordeur voor een warm welkom, maar je kan hem

natuurlijk evengoed binnen een mooi plekje geven en een sfeervol kersthoekje creëren.

Zo'n kerstkrans is niet alleen ontzettend mooi om naar te kijken, hij trakteert je ook nog eens op
de heerlijkste wintergeuren in huis.

Met een kerstkrans kan je letterlijk alle kanten op en je kan hem zo eenvoudig of ingewikkeld
maken als je zelf wil. Een eenvoudige krans van alleen wintergroen met lampjes en een sfeervolle

strik is vaak heel gezellig om te zien. Of nog simpeler: gebruik alleen eucalyptus!

In deze DIY gaan we iets verder en decoreren we de krans volop met kerstdecoratie. 
Voel je echter vrij om er geheel je eigen twist aan te geven!

Veel plezier!



WAT HEB JE NODIG?
- een krans van riet of stro
- wintergroen: volle takken van naaldbomen of eucalyptus
- snoeischaar
- ijzerdraad / wikkeldraad
- kniptang
- eventueel led-lampjes op batterijen
- kerstdecoratie
- lint

Knip de takken op de gewenste lengte. Ik knipte ze tot ongeveer de
grootte van mijn hand. Leg de takken op de krans en maak deze
vervolgens vast met een wikkeldraad. Je kan er ook voor kiezen om
telkens kortere stukjes draad af te knippen als je dat fijner vindt. Wil je
beide kanten van de krans bekleden, dan leg je boven en onder een bosje
takken en maak je beiden vast door er draad omheen te wikkelen. 

Als het eerste bosje takken eromheen is gewikkeld, plaats je nieuwe
takken over de onderkant van het eerste bosje heen. Zo verhul je gelijk
het wikkeldraad van het eerste bosje. Ik werkte zelf met de klok mee,
maar ook dat is weer precies zoals je zelf wil. Het belangrijkste is dat je
altijd het nieuwe bosje over de onderkant van het vorige bosje heen legt.
Ga hiermee door totdat heel de krans bekleed is met takken.
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ZO MAAK JE HET:

Hoe langer je de takken

knipt, hoe wilder de
kerstkrans. 

Hoe dikker de bosjes, hoe

voller de krans

TIP



Nu de krans helemaal bekleed is, kan je hem gaan versieren! Als je kiest
voor kerstlichtjes dan is het nu het moment om ze rondom de krans te
draperen. De lichtjes en de schakelaar zet je vervolgens vast met draad.
Zoek mooie bij elkaar passende kersdecoratie uit die je op de krans
gaat bevestigen. Houd daarbij een bepaald kleurenpalet aan zodat het
geen ratjetoe aan kleuren wordt. Met draad of lijm kan je kerstballen in
allerlei maten en vormen op de krans bevestigen, net als bloemen,
dennenappels, bladeren, kaneelstokjes etc.
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Je kan de krans natuurlijk gewoon zo op
tafel neerleggen als tafeldecoratie maar
wil je de krans ophangen, kies dan een
mooi bijpassend lint uit en wikkel het
aan de bovenkant om de krans heen.
Maak een mooie strik en tadaaaa! 

Je eigen unieke kerstkrans is klaar om
bewonderd te worden! 

Als finishing touch kan je nog
wat glitters of sneeuw over de
krans verdelen. 



Is het je gelukt om deze kerstkrans te
maken met jouw eigen unieke touch? 

Post een foto op social media en tag
@huisvanhees erin. Of stuur een mailtje
naar info@huisvanhees.nl met een foto

van jouw creatie!

Ik ben heel benieuwd wat jij ervan hebt
gemaakt!

Met deze kerstkrans begint

jouw gezellige kersthuis al

bij de voordeur. 

of je de feestdagen nu in

groter gezelschap viert of

in kleine intieme kring, zo'n

stijlvolle deurkrans biedt

een heerlijk warm welkom.

Is het niet voor je gasten

dan in elk geval voor

jezelf!

Geniet ervan!


