Kandelaar
Benodigdheden :
 Dutchdoobadoo gentleman (snor) 470.713.825
 Stonsmal joy! Kerstbloem 6002/1516 , varen 6002/1568 , kersttwijgen 6002/1531 , craftemotions
round magic crystal en circle scalop xl drops
 Karton : linnen wit en oudblauw
 Nuvo glitter drops silver moondust
 Kunststof theelichtje
Werkwijze :
1. Teken op wit karton 8x de snor langs de buitenrand , knip deze uit en ril iedere snor in het midden
2. Plak de snorren tegen elkaar met iedere keer 1 helft , zodat je uiteindelijk een kring van snorren
krijgt
3. Stans de grootste cirkel uit in wit , plak hierop de snorrenkring , doe dit met stevige lijm of een
drupje siliconen kit onder iedere poot
4. Stans de één na grootste cirkel uit in wit , plak deze bovenop de snorrenkring
5. Stans de magic circle uit in wit en plak deze verhoogd ( 6mm) op de bovenste cirkel
6. Snij een reep uit wit karton van 2,5 cm breed , vouw deze rond een kaarsje , knip hem af zodat
ongeveer 1 cm overlapt
7. Ril de strook in de lengte op 1 cm , knip deze cm in driehoekjes tot de ril (plakrandje) plak de reep in
een ring
8. Teken de bodem van het kaarsje af op wit karton , knip dit uit
9. Plak de ring met de driehoek plakrandjes op deze bodemcirkel
10. Plak het geheel op de kandelaar
11. Stans 8x de kerstbloem uit in wit , plak de 3 maten op elkaar en plak tussen iedere poot een bloem
op de bodem vast, plak de bijgaande takjes er bij
12. Zet in het hartje van de bloemen een parel met de glitter drops
13. Zet pareltjes met de drops rondom het kaarsenhoudertje
14. Stans de kerstbloem uit in oud blauw
15. Stans de kersttwijgen uit in oud blauw
16. Stans 3 x de varen uit in wit
17. Maak van deze onderdelen een decoratie en plak het geheel op de bovenste cirkel , schuin tegen
de kaarsenhouder
18. Plak eventueel een licht gekleurd plakpareltje op de bloem
19. Stans nog wat blauwe kersttwijgen en decoreer nog wat tussen de bodem en de witte bloemen

