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DIY kerstversiering

De winter is hét ideale seizoen om buiten naar binnen te brengen. Waarom? Omdat we in deze periode
meer dan ooit lekker binnen vertoeven én omdat de natuur ons in deze tijd van het jaar zulke mooie
cadeautjes schenkt. Dennenappels, takjes, beukennootjes, afgevallen blad, eikels,... Een boswandeling

levert een tas vol waardevolle schatten! 
En wat is er mooier dan rond de kerstperiode creatief aan de slag te gaan met al deze geweldige

vondsten?! Niet alleen leuk om te doen, maar ook nog eens goed voor je welbevinden en gezondheid.
Want de natuur heeft een helende werking op ons systeem. Reden te meer dus om deze schatten

rijkelijk in huis te halen!

In deze DIY reeks gaan we aan de slag met natuurlijke materialen
en creëren onze eigen unieke kerstdecoratie!



kerststerretjes van klei

WAT HEB JE NODIG?
- witte zelfhardende boetseerklei
- iets om te rollen, bv. deegroller of fles
- uitsteekvormpjes
- natuurdecoratie zoals blaadjes of takjes
- satéprikker
- touw, draad of leren veter
- schaar

ZO MAAK JE HET:

Allereerst begin je met het uitrollen van de klei. Je kunt er voor
kiezen in 1x een grote lap te maken of steeds een beetje klei plat
te rollen. Vervolgens druk je hier de sterren uit.1



Wil je een leuk accent in de ster? Leg er dan een mooi blaadje of takje
op en rol er met een fles of deegroller overheen zodat het reliëf erin
wordt gedrukt. Verwijder het vervolgens weer voorzichtig en druk een
vormpje uit de klei. Eventuele randjes snijd je weg met een mesje. Dit
herhaal je net zo vaak totdat je genoeg sterren hebt. Je kan dit natuurlijk
evengoed met andere vormpjes doen en in verschillende formaten.
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Maak vervolgens met een satéprikker een gaatje bovenin elke ster,
zodat die straks kan hangen. Leg de sterren plat neer en zet ze op een
plek waar ze kunnen drogen. 3



Van zodra de sterren droog zijn kan je er alle kanten mee op. Je kan er
een mooi lintje doorheen rijgen en ze in de kerstboom hangen of rond
een theelichtje of kaars wikkelen. Of rijg ze aan een langer touw en maak
er een slinger van. En wie wordt er nu niet enthousiast als zo'n sfeervolle
ster een cadeautje siert of met een stijlvolle strik als servetring dient?
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Is het je gelukt om deze kerststerretjes 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 jouw creatie!

Ik ben heel benieuwd wat jij ervan hebt gemaakt!


