MAAK JOUW EIGEN AUREOOL!
Extra leuk, maak jouw aureool uniek!
 met de extra’s van blz 3/3
 met lichtjes er in
 met oude kerstversiering/-slinger
 wat JIJ maar wilt!

TIPS
 Ben je van plan om een muts te
dragen? Maak de basis om je hoofd
dan wat groter!
 Plak de uiteinden van de draden
af met plakband, zodat ze je niet
meer kunnen prikken!



Wat heb je nodig? 			
 1 A4-tje		
 schaar
 (hobby) ijzerdraad
 kniptang
 plakband
 kleurstiften/-potloden

1.
Knip de middelste lijn. Let op! Je
A4 niet helemaal doorknippen
dus ;)

2.
Vouwen maar! Eerst links. 3x
van buiten naar binnen op de
stippellijntjes.

6.
Nu kan je de aureool gaan kleuren als je dat wilt.
Plak daarna de eindpunten aan elkaar zodat je
een cirkel krijgt, en verstevig deze met plakband.
(zie pijltjes)
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3.
Draai het hele blaadje om zodat
je nu de onderkant ziet.

7.
Maak met ijzerdraad 2x een cirkel die past om
je hoofd. En buig de uiteinden van het draad er
omheen. Maar pas op! Deze kunnen prikken.
Of gebruik een haarband/diadeem hiervoor.

4.
Vouw nu ook deze zijde in 3x
naar binnen toe.

8.
Maak nu de twee pootjes van je aureool. Buig het
draad eerst 2x om het papier van het aureooltje.
Draai de twee draadjes om elkaar heen naar
beneden, en daarna aan je cirkel.

5.
Vouw de twee delen naar de zijkant. Hierbij
overlappen ze elkaar een beetje.

9.
WAUW! Nu kan je hem helemaal afmaken zoals
je zelf wilt! Extra plaatjes om te gebruiken op
bladzijde 3/3. Vergeet je aureool vooral niet
op te doen als je 14/15 dec naar Kerst in het
Julianapark komt kijken!
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2| Vouwen maar! 3x van buiten naar binnen

1| Knip deze lijn door



Stop hier met knippen! Dit wordt jouw mooiste aureool : )

3| Deze kant vouw je 3x achterlangs!
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versiersliertjes!
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