Patroon kerstbal

Foto 1: Benodigdheden:
- piepschuimbal, 8 cm doorsnede (of 6 cm doorsnede)
- 3 kleuren lapjes die bij elkaar passen
Kleur A: 2 lapjes van 6x6 cm (5x5 cm) en 8 lapjes van 8x8 cm (6x6 cm)
Kleur B: 8 lapjes van 8x8 cm (6x6 cm)
Kleur C: 8 lapjes van 8x8 cm (6x6 cm)
- ½ meter bijpassend lint
- kleine kopspeldjes

Foto 2: Neem het eerste lapje van kleur A van 6x6 cm (of 5x5 cm bij doorsnede bal
6 cm) en vouw deze 2x dubbel en dan weer open, zodat er een kruis
ontstaat.

Foto 3: Speld deze in het midden van het bovenste deel van de bal vast
op de vier hoeken.

Foto 4: Vouw alle lapjes van kleur A van 8x8 cm (of 6x6 cm) 2x dubbel, zoals bij
foto 2 en daarna de hoeken naar het midden, zodat er een driehoek
ontstaat.

Foto 5: Open deze gevouwen lapjes om een kopspeldje onder het kruispunt van de
vouw te steken.

Foto 6: Daarna vouwt u de lapjes weer open, hierdoor kunt u het
speldje niet meer zien.

Foto 7: U kunt nu vier gevouwen lapjes vastprikken op de bal, waarbij de punt van
deze lapjes in het midden komt van het kleinere lapje wat al op de bal zit.
Speld ook de overige punten van de lapjes onderaan vast.

Foto 8: Vouw alle lapjes van kleur B op dezelfde manier als kleur A en steek hier
ook de kopspeldjes in zoals bij de lapjes van kleur A. Plaats 4 van deze
lapjes met de punt precies op de samengekomen vouwnaden van lapje A,
maar dan iets lager.

Foto 9: Vouw alle lapjes van kleur C op dezelfde manier als kleur A en B en steek
ook hierin de kopspeldjes. Plaats 4 van deze lapjes tussen de lapjes van
kleur B.

Foto 10: Herhaal bovenstaande stappen voor de onderste deel van de bal.

Foto 9: Werk de bal af door er een lint om heen te doen. Zorg er hierbij voor dat alle
knopspeldjes onder dit lint komen en dus niet meer te zien zijn. Speld deze
vast en wel zo dat er ook een lus ontstaat om de bal op te hangen.

Veel plezier ermee.

