
Tu
to

ri
al

PAPIEREN HANGERS

Decoratie & 
    Styling



Aan de slag

PAPIEREN KERSTBALLEN 
Hiervoor heb je inpakpapier of gewoon 
papier (niet te stevig), snijmat, stanleymes, 
papier punch en een schaar nodig. Snijd op 
een snijmat met een stanleymes 15 stroken 
van 1,5 cm breed en 10 cm lang. Maak 
in elke strook aan beide uiteinden met de 
papier punch op exact dezelfde plek een 
gat. Knip een stuk twine touw van ong. 20 
cm af. Leg de stroken papier op elkaar en 
haal de draad door het papier. Nu kun je 
de bal dichtmaken door de stroken aan de 
bovenzijde om en om op elkaar te leggen en 
de splitpennen door het ponsgaatje heen te 
halen. De bal sluit zich op deze manier en 

BENODIGDHEDEN

• (Inpak)papier

•  Schaar

• Stanleymes

• Papier punch

• Splitpennen

• Twine touw/lint

• Pritstift

• Nietmachine

• Liniaal

• Snijmat
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vormt een ronde bol. Knoop er een touwtje 
aan zodat je de bal kunt ophangen. 

PAPIEREN HANGERS 
Snijd voor 1 hanger 2 stroken van 16 cm, 2 
stroken van 13 cm en 1 strook van 10 cm en 
3 cm breed, Vouw de stroken in de lengte 
doormidden en lijm dicht met de pritstift. 
Knip een stukje touw af, lang genoeg om 
er een lus van te kunnen maken. Leg de 
stroken op elkaar en laat ze lijnen aan de 
onderzijde en niet dicht met de nietmachine. 
Niet vervolgens de bovenzijde dicht door 
ook hier de stroken te laten lijnen, hierdoor 
ontstaat de vorm van de hanger direct. Voeg 
het touwtje toe als je  het nietje erdoorheen 
doet en vorm er een lus mee. 

PAPIEREN STERREN
Hiervoor heb je inpakpapier of gewoon 
papier (niet te stevig) voor nodig. Knip een 
lange strook uit van bijvoorbeeld 10 x 20 
cm of voor een grotere ster 15 x 30 cm. 
Vouw als een harmonica het papier om en 



om in stroken van ongeveer 1 cm. Knip 
het uiteinde rond of in, zodat je een mooie 
ronde of scherpe rand krijgt. Knip met 
een schaar of pons met een papierpunch 
verschillende vormen eruit.Vouw de strook 
doormidden en bind er een lang stuk twine 
touw om (zodat je de ster kunt ophangen). 
Plak de stroken aan elkaar en vouw de ster 
open. 

DE STYLING
De kersthangers en ballen kun je aan een 
mooie kersttak of in de kerstboom hangen. 
De papieren sterren zijn ook leuk als 
aankleding voor een feestje, bijvoorbeeld 
met oud & nieuw. Groepeer ze of hang ze 
voor het raam. Leuk te combineren met een 
gouden slinger!

Bekijk ook de bijbehorende geïllustreerde  

stappenplannen!
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