
Kerstroos (Helleborus Niger) 1:12 –(P2006) 

 

Je hebt nodig per kerstroos (1 bloem + 1 samengesteld blad): - stukje groen ijzerdraad van ong. 7 cm - 1 wit 

bloemponsje (als afgebeeld) van gewoon papier – 1 6-laags zonneponsje klein en een 1-laags rondje van zachtgeel 

servetpapier - 5 groene blaadjes - stukje papieren stengel uit hetzelfde groene papier 

Verder nodig: prikmatje, schaartje, pincet, tangetje, naalden, tandenstoker, stompe pen (embosse-pen), lijm. 

Werkwijze:  

Neem een stukje groen ijzerdraad en stip deze even in een beetje lijm en plak daarna een rondje servetpapier 

van 1 laagje op de punt. Kneed het tot een 

langwerpig knopje van een paar mm. Laat dit 

drogen. 

 

 

 

Neem een bloemponsje en knip deze in op de 

volgende manier -> 

<- Prik een gaatje in het midden en bol de 

blaadjes op met een embosse-pen. 

Ga nu verder met het hartje. Neem hiervoor 

een 12-laags zonneponsje van servetpapier. Splits het stapeltje in tweeën. Prik in een 

stapeltje van ong. 6 laagjes, een gaatje. 

Smeer een beetje lijm 

(met een tandenstoker) 

om het servet-knopje 

en schuif het stapeltje 

hier tegen aan en vouw 

dit voorzichtig rond 

het knopje. Maak met 

een speld het hartje 

wat losser. 

Schuif nu het bloemponsje 

voorzichtig tegen het hartje aan. 

Doe er wel een beetje lijm tussen. 

Je kunt het bloemetje open laten of 

een beetje dicht vouwen. Knik het 

bloempje een beetje naar beneden 

door het ijzerdraadje te buigen. 

Maak van 5 blaadjes en een reepje papier 

van dezelfde kleur een samengesteld blad. 

Teken eerst met de embosse-pen nerven in 

de blaadjes. Smeer op het reepje papier een 

beetje lijm over een lengte van ong. 6 mm 

Plak de blaadjes op het reepje papier vast. 

 

Je hebt nu 1 bloem en 1 

samengesteld blad. Maak ze alle 5 

op deze manier. 

Breng de bladeren een beetje in 

model door ze hier en daar wat om 

te buigen. Groepeer de bloemen en 

de bladeren, bind het bundeltje 

vast met een stukje ijzerdraad, 

knip de steeltjes op lengte en steek het geheel in 

bijvoorbeeld een bloempotje of tuintje. 
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