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Upcycling van drankenkartons tot stijlvolle kerstversiering

Bent u op zoek naar een knutselidee voor kerstversiering, dat weinig kost? Ik heb
drankenkartons tot feestelijke theelichtjeshouders voor het kerstseizoen
getransformeerd. De kandelaars zien eruit als huisjes in kerstsfeer. Hun raampjes
worden door een theelichtje van binnen verlicht en zorgen met hun kaarsschijn
voor veel gezelligheid.

Voor de bekleding van de theelichtjes houder heb ik zelfklevende krijtbord folie
gebruikt. Die kan naar eigen smaak met krijtstiften worden versierd. Ook lieve
berichtjes vinden hierop een plekje, vooral in het geval u met uw kinderen wilt
knutselen en de kunstwerkjes aan vrienden en familie cadeau wilt doen.

Benodigd materiaal

 • Lege drankenkartons
 • Schoolbordfolie (www.supermagnete.

it/dut/group/blackboard_film/
CB-4040/black)

 • Krijtstiften (www.supermagnete.it/
dut/group/whiteboard_accessories/
BA-021/mixed3)

 • Schaar of stanleymesje
 • Zwarte acdrylverf en penseel
 • Viltstift

Raam op de schoolbordfolie
intekenen en uitknippen
Allereerst spoelde ik het drankenkarton
grondig uit met water en liet het goed
opdrogen.

Daarna legde ik de drankverpakking op
de schoolbordfolie en tekende alle vier
zijden op de folie af. Zo had ik een
uitgangspunt en kon op elke zijwand de ramen van mijn huisje intekenen.
Vervolgens knipte ik de ramen en deuren van mijn huisje met een spitse schaar uit
de schoolbordfolie.

Opmerking van het supermagnete team: De zelfklevende schoolbordfolie krijgt u bij
ons in de maten 40 x 40 cm (www.supermagnete.it/dut/group/blackboard_film/
CB-4040/black) of als rol van 1 x 5 m (www.supermagnete.it/dut/CB-100500).
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Schoolbordfolie op
drankenkarton aanbrengen
Ik plakte de schoolbordfolie op het
drankenkarton. Dat ging heel
eenvoudig, want de schoolbordfolie is
zelfklevend. Indien nodig, kunt u met
wat extra knutsellijm nog een handje
helpen.

De al uit de schoolbordfolie uitgeknipte ramen dienden prima als patroon. Zo kon
ik de vensters nu met een scherpe schaar ook uit het drankpak knippen.

Drankenkarton met krijtstift
versieren
Nu versierde ik de schoolbordfolie, dus
de gevel van mijn huisje, met een
krijtstift. Aangezien mijn karton van
binnen bruin was, had ik de gouden stift
gekozen. Ook wit of zilver krijt zou er
goed uit zien. Laat u uw creativiteit bij
deze stap de vrije loop. Hoe
gedetailleerder de versiering, des te
chiquer werkt het eindresultaat.

Opmerking van het supermagnete team: Aangezien het hier om een krijtstift gaat,
kunnen eventuele "fouten" eenvoudig met een beetje whiteboard
schoonmaakmiddel (www.supermagnete.it/dut/BA-017) of een vergelijkbare spray
worden gecorrigeerd. Ook kunt u de theelichthouders op deze manier altijd weer
opnieuw versieren.

Theelicht houder met acrylverf
voltooien
Mijn karton had een witte bovenkant,
die niet bij mijn zwarte schoolbordfolie
paste. Daarom beschilderde ik dit deel
met zwarte acrylverf. Ook het
ondergedeelte van het karton
beschilderde ik zwart, zo kwam het
theelichtje later nog beter tot zijn recht.
Nadat hij af was, liet ik de theelichthouder nog een keer goed opdrogen, voordat
hij dan zijn kerstmagie mocht uitstralen.

Tip: Omdat de schoolbordfolie ferromagnetisch is, kan men, wanneer men de
houder cadeau doet, eenvoudig met een kleine siermagneet (www.supermagnete.
it/dut/group/design) een kaartje met gelukwensen aan de theelicht houder
bevestigen.
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In combinatie met wat kerstversiering verspreiden de theelicht houders in het
donkere jaargetijde veel gezelligheid. Ik raad u aan, theelichtjes op batterijen te
gebruiken. Vooral bij kleine drankenkartons verhindert u zo te hoge temperaturen
binnen in het theelicht en het mogelijke aanbranden. Veel plezier bij het
naknutselen.

Gebruikte artikelen
CB-4040/black: Krijtbordfolie 40 x 40 cm zelfklevend ferromagnetisch (www.
supermagnete.it/dut/CB-4040/black)
BA-021/mixed3: Krijtstiften (www.supermagnete.it/dut/BA-021/mixed3)

Online sinds: 02.12.2022

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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