
stiptijd 20 minuten excl. droogtijd

voorwerp kerstbal van ca. Ø 5 cm 

stokjes   Ø 12, 9, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5,  

1 en 0.5 mm

sjabloon  1 x Ø 30 mm
aantal kleuren 4

sierlijk 
simpel

© 2021 Stipstijl 

1.   Plak het sjabloon van 30 mm 

op in het midden van de 

kerstbal. Zet een hulpstipje in 

het midden van het sjabloon 

met stokje Ø0.5. Zet dan 

acht stippen met stokje Ø9. 

Gebruik kleur 1.

haal het sjabloon direct weg

2.  Maak een centrumstip met  

stokje Ø12. Gebruik kleur 2.

laat de verf drogen

3.    Verbindingsstippen  

Zet drie stippen van groot 

naar klein. Begin met stokje 

Ø3 aan de bovenkant, stip 

daarna met Ø2 en Ø0.5. 

Gebruik kleur 2.

4.    Zet met stokje Ø4 een stip 

onder de stip van stap 3. 

Gebruik kleur 3.

laat de verf drogen

5.  Verdiepingsstippen 

  Zet met stokje Ø5 een stip 

aan de bovenkant op stap 1. 

Gebruik kleur 3. 

6.  Zet verbindingsstippen 

tussen de stippen van stap 

4. Gebruik eerst stokje Ø1.5 

dicht bij de centrumstip. Zet 

daarna met stokje Ø2.5 een 

stip erboven. Gebruik kleur 4. 

laat de verf drogen

7 a  Zet met stokje Ø2 een 

tweede laag op de onderkant 

van stap 4. Gebruik kleur 1.

 b    Zet met stokje Ø1.5 een stip  

op buitenste stip van stap 3.  

Doe dit aan de bovenkant. 

Gebruik kleur 4.

8.  Zet met stokje Ø2 een derde 

laag op de bovenkant van 

stap 6. Gebruik kleur 2.
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voor je begint
• lees het hele patroon door 

• ontvet de kerstbal 

•  knip een gaatje in het midden  

van het sjabloon

kerst editie

TIP: Verander  

per bal de 

kleurvolgorde. 

Zo creëer je een 

mooie eenheid  

in je kerstboom.


