
 

 

Do it yourself: Filigrane kerstster 

 

Dit heb je nodig: 

 

• 6 papieren vierkantjes, elk 15 x 15 cm – het liefst van gerecycled papier.  

• fotoplakkers (dubbelzijdig klevend, andere lijm kan ook, mits het goed fixeert en 

dubbelzijdig plakt 

• draad 

• lineaal, schaar, potlood 

 

 

En zo wordt het gemaakt: 

 (Het stap voor stap proces in foto’s vind je op de volgende pagina.) 

1. Neem een papieren vierkant en vouw de ene hoek direct op de tegenoverliggende 

hoek, zodat een driehoek ontstaat. (Foto 1) 

2. Vouw de buitenste hoeken op elkaar. (Foto 1) 

3. Teken op de nieuw ontstane driehoek met potlood en lineaal snijlijnen in regelmatige 

afstand. Het is belangrijk om aan de vouw-lijn te beginnen en niet tot aan de open 

rand af te tekenen. Ook de afstand van het einde van de lijnen tot de rand van het 

papier moet gelijk zijn. (Foto 1) 

4. Knip het papier op de getekende lijnen, maar let op: niet tot aan de rand. (Foto 2) 

5. Uitgeklapt ziet het er uit als op foto 3 

6. Plak nu de binnenste punten met een fotoplakker samen, zoals op de foto. Ga zo 

door met de volgende punten, waarbij je ze afwisselend aan de voor- en achterzijde 

samenvoegt. (Foto 3 en 4) 

7. Zo (met deze afwisseling) worden alle einden tot één sterpunt samengelijmd. (Foto 5) 

8. Herhaal dit tot je 6 sterpunten hebt. 

9. Plak dan de punten samen, éénmaal in het midden van de punt en éénmaal aan de 

spits. (Foto 6) 

10. Zodra alle punten aan elkaar gelijmd zijn, kan de ster aan een mooie draad worden 

opgehangen. 

 

Variaties: 

• Vergroot de ster en maak hem met 8 punten. 

• Knip meer lijnen, hoe meer lijnen en reepjes, hoe filigraner de ster wordt. 

• Door kleinere vierkanten als uitgangspunt te nemen, wordt de kerstster nog filigraner, 

maar ook geavanceerder om te maken. 

 



 

 

Hier zie je het proces stap voor stap in beeld: 

 

 

 

Veel plezier bij het knutselen! 

 


