KERSTBOOMHANGER
Vind jij het ook leuk om in
de winter kerstversiering
op te hangen? Deze versiering kan je ook heel goed
zelf maken met natuurlijke
materialen uit het voedselbos. Zoals deze kerstboomhanger gemaakt van
afgevallen takjes.

Wat h e b je n odig?
- ta kj es
- sn oe is ch a a r
- touw
- scha a r

Stap 1:

Ga naar het voedselbos en ga op zoek naar afgevallen
takjes. Zoek rechte takjes die ongeveer even dik zijn. Een
stuk of 10 takjes is meer dan genoeg voor één kerstboomhanger. Kijk goed naar de takjes op de grond. Hoe zien ze
eruit? Kan je ook verschillende kleuren vinden? Misschien
vind je wel rode takjes, of zelfs geel.

Stap 2:

Als je weer thuis bent ga je met een snoeischaar de takjes
op maat knippen (of vraag hulp van een volwassene). Dit
doe je van onder naar boven. Begin met de stam van de
kerstboom, knip hiervoor 3 stukjes van 3 centimeter af.
Daarna knip je het stuk voor de onderkant van de boom
af, die is ongeveer 13 centimeter lang. Het volgende takje
wordt een centimeter korter, namelijk 12 centimeter. Zo ga
je door totdat je een takje van 1 centimeter lang hebt. Dat is
de bovenkant van je boom.

Stap 3:

Leg nu alle takjes op de goede volgorde neer, zodat de vorm
van de kerstboom ontstaat. Pak het touw erbij en knip een
stuk touw af dat 6 keer zo lang is als de kerstboom.

Stap 4:

Vouw het touw dubbel om het midden te bepalen. Leg het
onderste takje van de stam op het midden van het touw en
knoop deze vast met een dubbele knoop. Leg dan het volgende takje erop en knoop ook deze vast met een dubbele
knoop. Zo ga je door tot je bij de bovenkant van de boom
bent aangekomen. Van het overgebleven touw knoop je een
lus. Zo kan je je kerstboomhanger overal ophangen. Bijvoorbeeld in de kerstboom!
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