
Kerststuk met 
kaarsen/waxinelichtjes 

 
Leuk dat je een mooi kerststuk met kaarsen of waxinelichtjes gaat maken!  
We hebben een leuk DIY pakket gemaakt zodat je er thuis mee aan de slag kunt! In 
deze beschrijving staat hoe je te werk gaat door middel van een stappenplan met 
foto’s. Zet het groen even in het water totdat je het kerststuk gaat maken. Mocht je 
vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat graag. Veel succes! 
 

• Haal alles uit de doos en leg de soorten bij elkaar zodat je overzicht hebt van 
wat en hoeveel van alles er bij zit.  
 

• Pak het rechthoekige onderbord en zet hier het rekje voor de kaarsen of 
waxinelichtjes op. Het steekschuim gaan we nat maken door ze in een bak of 
emmertje met water te leggen. Druk het steekschuim niet onder water, maar 
laat het rustig vol zuigen. Plaats de 2 stukken steekschuim tussen het rekje. 

   
 

• Vul nu het steekschuim met alle soorten groen. Je kunt er voor kiezen om 
lekker alles door elkaar te steken of de soorten in een aantal groepjes bij 
elkaar. Zorg wel dat je met het groen niet buiten het onderbord komt qua 
lengte. 

   
 

• We gaan nu de denneappels op draad zetten. Pak een denneappel en een 
draadje. Het draadje doen we tussen de onderste schubben helemaal rond. Als 
je rond bent geweest draai je de draadjes 2x strak om elkaar. Daarna geven we 
ze een plek in het bloemstuk. 

       
 
 
 



   
• We pakken nu het ijslandsmos en de krammen. Het ijslandsmos verdelen we in 6 

plukken. Die plukken verdelen we over het bloemstuk en zetten we vast met een 
krammetje. 

   
 

• Daarna doen we de verschillende versieringen bij in het bloemstuk, de 
kerstballetjes, de sterren en de skelet blaadjes.  Je kunt er voor kiezen om 
alles door elkaar te verdelen zoals wij hebben gedaan, of meer op groepen te 
werken. Je zet dan een paar dingen van hetzelfde soort bij elkaar. 
In de kerstballen waar geen draad in zit steken we een satéprikker zodat we ze 
in het bloemstuk kunnen steken.  

 
 

• Zet als laatste de kaarsen of waxinelichtjes in de houders. 

   
 
 

We hopen dat je het leuk vond om te maken, geniet er van! We zouden het leuk vinden 
om een foto van het resultaat te zien. Houdt onze facebookpagina en webshop in de  
gaten voor meer leuke ideeën en DIY pakketten. 
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Tel:0545-481212   info@descholte.nl    
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