
Stap voor stap instructies voor een
moderne decoratieve kerstboom 

Upcycling met oude truien



Oude truien of zachte gebreide sjaals hoeven niet weggegooid te worden omdat ze misschien kapot zijn. 
Integendeel, je kunt ze gebruiken om chique en moderne kerstversieringen van te maken. Volg gewoon 
onze stapsgewijze instructies!

Allereerst wordt het voetstuk gemaakt. Als je al een afgewerkte standvoet hebt, kun je deze stap 
overslaan. Om de standaard te maken, neem je de houten schijf en plaats je de stok in het midden. 
Nu lijm je de stok met hete lijm vast of je schroeft het op de houten schijf. Boor hiervoor een kleine 
schroef door de onderkant van je houten schijf en in de paal.

Vervolgens heb je een stuk karton nodig. Hierop teken je een grote driehoek. De driehoek moet zo 
groot zijn als je kerstboom later zal zijn. In het midden van de basislijn van de driehoek komt nog een 
spleet voor de voetstand. Houd de standaard tegen je driehoek en trek er een rand omheen. Knip de 
driehoek met de spleet uit.  

Instructie om je trui te upcyclen: zelf moderne 
kerstbomen maken 

Anleitung

Materialen
2 stukken karton in A4-formaat (bijv. van een schoenendoos)

Dik piepschuim, honingraatkarton of steekschuim (oase) 

Een standvoet of een houten schijf met een rechte standaard

Een oude trui, oud hemd, of een oude sjaal

Decoratieve artikelen zoals houten ornamenten of linten

Spelden zonder kop

Lijm, schaar en eventueel een stanleymes

Zo ga je te werk
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Nu neem je de uitgeknipte driehoek en leg je deze op je tweede vel karton. Hier trek je de driehoek 
over met een potlood en knip je hem er weer uit. 
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Herhaal deze stap nu met het piepschuim 
of ander opvulmateriaal. Ook nu trek je de 
driehoek over en knip je hem weer uit. Om het 
piepschuim te snijden, kun je het beste een 
stanleymes gebruiken.
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Nu heb je drie driehoeken. Leg het piep-
schuim in het midden en plak de kartonnen 
stukken aan beide zijden vast. Je kunt zowel 
tape als ook een lijmpistool gebruiken. 
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Bevestig nu de afgewerkte dennenboom aan 
het voetstuk. Breng hiervoor met het lijmpis-
tool lijm aan op de binnenkant van de spleet 
en duw de standaard erin.
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Nu heb je je oude trui nodig. Spreid het uit 
op tafel en leg je boom erop. Knip nu met een 
schaar zoveel stof af als je nodig hebt om je 
boom in te wikkelen. 
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Leg nu de rechterkant van de stof over de 
dennenboom. Het moet reiken tot aan de lin-
ker rand van de boom. Daarna is het de beurt 
aan de linkerkant van de stof. Dit deel moet 
tot over het midden van de boom reiken. Zorg 
ervoor dat je de stof goed strak aantrekt en 
knip de uitstekende uiteinden met de schaar 
weg.
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Vouw vervolgens de stof weer uit en smeer je 
de kartonnen boom, die bij stap 5 is ontstaan, 
in met lijm. 
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Neem nu weer de rechte kant van je stof en 
wikkel de achterkant van je boom in. Zet het 
uiteinde van de stof met de spelden langs 
de buitenrand vast. Zorg ervoor dat de naal-
den zeer plat worden gespeld, zodat de ze 
volledig in de boom verdwijnen.
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Vouw het linker uiteinde van de stof één 
keer om en leg het dan over je boom. Be-
vestig het met de spelden door deze vlak en 
evenwijdig aan de boom te steken.
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Knip aan beide zijden aan de onderkant van 
de stof een spleet voor de standaard uit. 
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Nu is het de beurt aan de uitstekende stof 
aan de onderkant. Trek de stof die aan de 
voorkant van de boom zit omhoog en speld 
hem vast aan de achterkant van de boom 
- zoals op de afbeelding te zien is.
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Vouw nu het andere uiteinde een keer om en 
speld het uiteinde dat je net hebt vastge-
speld vast, zodat het allemaal netjes bedekt 
wordt. 
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Als laatste kun je je kerstboom mooi versie-
ren. Hiervoor kan je gebruik maken van kleine 
ornamenten of mooie linten die je aan de 
boom kunt plakken. Je kunt ook kleine kerst-
ballen in de stof hangen of met glitter werken. 
Het maakt niet uit hoe je je kerstboom ver-
siert, het zal een unieke kerstversiering zijn 
voor vele jaren.
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